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Abstrakt 
Diplomová práce Komparativní analýza komunikace značek Louis Vuitton a Estée 

Lauder napříč vybranými periodiky v roce 2013 se zabývá způsoby komunikace, které 

vybrané luxusní značky na platformě magazínů využívají k oslovování stávajících 

i potenciálních zákazníků. V teoretické části se práce věnuje vymezení oblastí luxusu 

a s ním spojených značek Louis Vuitton a Estée Lauder a médií, a to konkrétně 

tištěných magazínů Elle a Marianne, jež společně tvoří nezbytný základ pro následný 

výzkum. Metodologická část práce nahlíží na stěžejní persvazivní, sémiotické 

a pragmatické přístupy podílející se za využití verbální i neverbální složky komunikace 

na výstavbě zkoumaných textů, a předkládá s nimi související základní pojmy, které 

jsou následně využity v analytické části práce. Zde nejprve dochází k detailnímu popisu 

a analýze vybraných sdělení, na něž navazuje porovnání a konečné zhodnocení 

získaných zjištění. Komparace přitom probíhá nejen v rámci jednotlivých magazínů, 

respektive v nich umístěných typech komunikátů, ale rovněž s přihlédnutím na 

konkrétní specifika vybraných značek. Hlavní cíl práce spočívá v popsání vybraných 

komunikátů, analyzování jimi sdělovaných obsahů, jejich vzájemném porovnání 

a konečném odhalení stěžejních komunikačních metod a strategií, jakých vybrané 

luxusní značky využívají k oslovování, přesvědčování či dokonce manipulování. 

 

 

Abstract 
This diploma thesis Comparative analysis of communication of the brands Louis 

Vuitton and Estée Lauder across selected periodicals in 2013 deals with the forms of 



   

communication the selected luxury brands on the platform of magazines use for 

addressing their existing and also potential customers. The theoretical part defines 

luxury and luxury brands Louis Vuitton and Estée Lauder and media, namely printed 

magazines Elle and Marianne, which together constitute the necessary basis for the 

subsequent research. Methodological part looks at the key persuasive, semiotic and 

pragmatic approaches, which, using verbal and non-verbal communication elements, 

participate in the construction of the examined texts, and submits related basic concepts, 

which are then used in the analytical part. Here, first, is realized a detailed description 

and analysis of the selected types of communication followed by the comparison and 

final evaluation of the findings obtained. Comparison in that is made not only within the 

individual magazines, respectively types of utterances placed in them, but also in 

connection with the specifics of the selected luxury brands. This diploma thesis aims to 

describe the selected utterances, analyze the contents they communicate, compare them 

and finally reveal the key communication methods and strategies, the selected luxury 

brands utilize for reaching, persuading or even manipulating. 
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Úvod 
Téma této diplomové práce vychází z mé bakalářské práce Komparace event 

marketingových strategií luxusních módních značek v letech 2010–2012, v níž jsem se 

zabývala komunikací vybraných luxusních módních značek spočívající v organizaci 

událostí přinášejících vybraným cílovým skupinám zákazníků jedinečné zážitky. Hlubší 

proniknutí do sféry luxusu a s ním spojených značek mě vedlo k touze po poznání 

dalších způsobů, jimiž v této specifické oblasti dochází k oslovování jak stávajících, tak 

i potenciálních zákazníků. Můj zájem konkrétně směřoval k médiím, a to zejména 

tištěným magazínům, jež ve spojení s luxusními značkami představují klíčovou 

komunikační platformu. 

 

Ve snaze o rozšíření získaných poznatků a zdokonalení znalostí jsem se ve své 

diplomové práci nicméně rozhodla zabývat komparací komunikačních aktivit nikoli jen 

značek módních, ale značek náležejících do dvou odlišných a s mými zájmy nejlépe 

korespondujících segmentů, a sice segmentu módy a kosmetiky. Za tímto účelem můj 

výběr nakonec směřoval ke světoznámé luxusní módní značce Louis Vuitton, které jsem 

mimochodem věnovala pozornost již ve své bakalářské práci, a značce luxusní 

kosmetiky Estée Lauder. 

 

Cílem zde předkládané diplomové práce je v první řadě vymezit pojmy luxusu 

a médií, a poskytnout tak ucelený přehled oblastí, v nichž se bude následně odehrávat 

veškerá má výzkumná činnost. Dále charakterizovat podstatu přístupů1 přispívajících 

k analýze jazykové (textové) i mimojazykové (obrazové) roviny sdělení, s jejichž 

využitím v médiích dochází ke komunikaci s cílovými skupinami příjemců. A konečně 

pak za pomoci vybraných analýz popsat, hlouběji nahlédnout a porovnat latentní, na 

první pohled skryté významy užívaných výrazových prostředků, a touto cestou tedy 

odhalit stěžejní rozdíly (pokud nějaké existují) ve strategiích, respektive způsobech 

komunikace obou značek. 

 

Využití všech zamýšlených analýz, jež budou provedeny na reprezentativním 

vzorku vybraných komunikátů2, by mělo dopomoci k potvrzení či vyvrácení hypotézy, 

                                                
1 Konkrétně se jedná o přístup persvazivní, sémiotický a pragmalingvistický. 
2 Zde se zaměřím výhradně na tři z mého pohledu v magazínech nejčastěji užívané typy komunikátů, 
a sice reklamní vizuály, advertorialy a redakční obsahy. 
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že vybrané luxusní značky ze dvou odlišných segmentů s adresáty sdělení komunikují 

za využití odlišných komunikačních strategií. V této souvislosti na základě svých dosud 

v praxi získaných poznatků konkrétně uvažuji, že značka Louis Vuitton při oslovování 

zákazníků využívá primárně obrazové složky, zatímco u Estée Lauder je stěžejní slovo, 

respektive text. 

 

Při zpracovávání zvoleného tématu vycházím výhradně z veřejně dostupných 

zdrojů. Vedle odborných publikací3 věnujících se luxusu a s ním spojeným značkám, 

médiím či oblastem persvaze, sémiotiky a pragmalingvistiky, svou pozornost zaměřuji 

rovněž na vybraný soubor měsíčních vydání4 magazínů Elle a Marianne.5 Kromě toho 

využívám rovněž dat získaných z výzkumu zaměřeného na způsob označování 

a persvazivní povahu textů, který byl v roce 2013 realizován na Katedře marketingové 

komunikace a public relations Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty 

sociálních věd Univerzity Karlovy, a na němž jsem se osobně podílela.6 

 

Z důvodu komplexnosti zkoumané problematiky jsem v porovnání s tezemi 

nucena poupravit obsah zde předkládané práce. Struktura zůstává více méně zachována, 

kvůli přehlednosti jsou však více rozčleněny a drobně přejmenovány některé kapitoly. 

Asi největší změna spočívá v zahrnutí závěrečné komparace zkoumaných komunikátů 

přímo do kapitol, v nichž dochází k jejich analýze. Domnívám se, že tento krok ovšem 

práci nijak neuškodí. Ba naopak. Značně přispěje k její přesnosti a srozumitelnosti. 

 

 

 

 

                                                
3 Vzhledem k tomu, že část využité odborné literatury, týkající se zejména oblasti luxusu a vybraných 
forem komunikace, není dostupná v českém jazyce, jsou veškeré citace cizojazyčných publikací mými 
vlastními překlady. 
4 Konkrétně se jedná o vydání dubnová, červencová a prosincová roku 2013. 
5 Tato dvě periodika zde slouží jako zdroj všech analyzovaných komunikátů. 
6 Na základě tohoto výzkumu vznikla studie Marketing communication of SMEs specialized in cosmetic 
industry in magazines for women (Klabíková Rábová, 2015) zaměřující se na komunikační strategie 
značek působících výhradně v oblasti kosmetiky. 
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1. Teoretická část 
V první, teoretické části se věnuji oblastem luxusu a médií. Na základě české 

i dostupné zahraniční odborné literatury tyto pojmy nejprve obecně vymezuji a následně 

do kontextu každého z nich zasazuji konkrétní dále využívané „materiály“7, jejichž 

bližší představení považuji za nezbytné pro správné pochopení veškerých nahlížených 

souvislostí. 

 

1.1 Luxus 

„Koncept luxusu je starý jako lidstvo samo,“8 těmito slovy uvádí čtenáře své 

knihy do oblasti luxusu Kapferer (2009, s. 1), a dává tím tušit, že pojem luxus se 

v lidské společnosti objevuje takřka od nepaměti. Ovšem, jak podrobněji ukáží 

následující kapitoly této práce, zatímco dříve byl neoddělitelně spjat s požitkářstvím, 

bohatstvím a od něj se odvíjejícím společenským postavením, dnes je dostupný takřka 

každému z nás, a stává se tak běžnou součástí života celé společnosti. „Kdysi byly 

luxusní výrobky výsadou zámožných buržoazních kruhů, dnes postupně ¸sestupují‘ do 

ulic“ (Lipovetsky, 2005, s. 9). 

 

1.1.1 Vymezení luxusu 

Když Lipovetsky (2005, s. 16) říká, že „luxus je sen, je tím, co zkrášluje život, 

dokonalost vytvořená lidským duchem“, nepřímo tím naznačuje, jaký způsob nahlížení 

na oblast luxusu je nejpříznačnější. Přestože existuje celá řada přístupů snažících se 

podstatu tohoto pojmu vystihnout co možná nejpřesněji, takřka u většiny z nich se 

nakonec uplatní jeho abstraktní vymezení, což ukazuje, že luxus představuje nadmíru 

komplexní oblast, jejíž vystihnutí jedinou, všemi členy společnosti shodně vnímanou 

formulací je v podstatě nemožné. Tuto skutečnost potvrzuje například Kapferer (2009, 

s. 5), který o luxusu hovoří jako o kultuře, kterou je nutné nejprve pochopit, aby bylo 

možné ji následně užívat s citem a spontaneitou. 

 

                                                
7 Zde mám na mysli jednotlivé značky a magazíny, kolem kterých se bude má výzkumná činnost 
odehrávat. 
8 „The concept of luxury is as old as humanity.“ 



   

 

6 

  

Vágní povahu pojmu luxus si uvědomují také Chevalier a Mazzalovo (2012, 

s. 6–11), kteří ve snaze poskytnout co nejjednoznačnější vymezení tohoto fenoménu 

dělí luxus do dvou kategorií. Jedna z nich luxus spojuje s konkrétními výrobky či 

službami, druhá pak s psychologickými a sociálními důsledky těchto produktů. Na 

luxus tedy tito autoři nahlíží ze dvou odlišných pozic, a to jednak z pohledu produkce 

luxusu, tedy výrobce, a jednak z perspektivy jeho vnímání, tedy spotřebitele. 

 

Do první kategorie pojící se s produkcí luxusu, jež dle doplňujících slov dvojice 

Chevalier, Mazzalovo (2012, s. 9–10) zahrnuje nejen samotné služby či výrobky, ale 

rovněž značky těchto produktů a jejich projevy, a to jak ty konkrétní, fyzické, tak 

i abstraktní, nehmotné,9 můžeme zařadit pojetí luxusu podle Berryho (1994, s. 5), který 

jako luxusní označuje předměty každodenního užití, a rozděluje je do čtyř oblastí: 

− potrava, 

− přístřeší, 

− odívání a 

− volnočasové aktivity. 

Toto členění přitom s odkazem na historické souvislosti zmiňované v knize The coming 

of the mass market (Fraser, 1981, s. ix) dokládá takto: „(...) od poloviny devatenáctého 

století, kdy Britové měli k dispozici nadbytek finančních prostředků, se tyto vynakládaly 

na nákup ¸více jídla lepší kvality, na rozšíření šatníku, na vybavení domácností 

propracovanějším nábytkem a na rozmanitější způsoby trávení volného času‘“10 (Berry, 

1994, s. 6). Berryho představu luxusu lze tedy chápat tak, že produkty jím vytyčených 

oblastí jsou v základu dostupné velké většině z nás, kdežto jejich luxusní substituty 

pouze vybraným. Například rybí jikry jsou na trhu k dispozici takřka všem, ovšem 

pravý kaviár si může dovolit jen málokdo. 

 

Nepatrně odlišný pohled, zaměřený nikoli přímo na materiální objekty, ale spíše 

na nehmotné asociace, nicméně stále související s kategorií produkce nabízí Tungate 

(2009, s. 6–7), který luxus vztahuje k hektické době současnosti a konkrétně ho spojuje 

                                                
9 Chevalier a Mazzalovo (2012, s. 9) toto pojetí vysvětlují na příkladu šátku značky Hermès, který 
spotřebitelům na jedné straně poskytuje vizuálně či pohmatem rozpoznatelné prvotřídní vlastnosti, jež 
jsou pro šátky značky Hermès typické a zcela nepostradatelné, ale navíc se od něj ze strany spotřebitelů 
očekává rovněž jakýsi nehmatatelný dodatek v podobě prestiže spojené s identitou značky. 
10 „(...) from the mid-nineteenth century, when the British had some surplus to spend it was expended on 
¸more and better food, on a wider range of clothing, on more elaborate furnishing for their homes and on 
a greater variety of leisure pursuits.‘“ 
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s časem, zkušenostmi či získáváním znalostí, jež je podle něj v dnešní době možné 

považovat za jistou formu přepychu. „Pro mnohé z nás v rozvinutém světě ‘luxus’ není 

jen o drahém zboží“11 (tamtéž, s. 6). 

 

V souvislosti s druhou oblastí, již Chevalier a Mazzalovo spojují se spotřebiteli, 

Kapferer (2009, s. 19–22) hovoří o tzv. dualitě luxusu, kdy rozlišuje „luxus pro sebe“12 

a „luxus pro ostatní“13. Toto vymezení souvisí se dvěma klíčovými aspekty – osobním, 

neoddělitelně spojeným s hédonismem přispívajícím k individuálnímu potěšení 

a uspokojení smyslů, a sociálním, v rámci něhož luxus funguje jako „ukazatel“ 

umožňující lidem veřejně vyjádřit jejich status a společenské postavení. 

 

Tento pohled umožňuje luxus považovat za konstrukt, jehož působení ve 

společnosti vede k sociální stratifikaci, čehož si již koncem 19. století všiml Veblen, 

když ve své knize Teorie zahálčivé třídy (1999) hovořil o tzv. ostentativní14 spotřebě 

jako o nápadném plýtvání materiálními hodnotami, které má za úkol sloužit jako znak 

společenského postavení, na jehož základě se lidé snaží viditelně odlišit od ostatních. 

„DNA luxusu,“ v tomto ohledu, „je tedy symbolickou touhou patřit do pomyslně vyšší 

třídy, kterou si každý určí na základě svých vlastních snů, neboť cokoliv, co může být 

ukazatelem postavení ve společnosti, se může stát luxusem“15 (Kapferer, 2009, s. 19). 

 

Touha po sociálním odlišení nicméně ve společnosti přetrvává dodnes. V praxi 

je patrná například ve spojení s ženami a jejich pojímáním luxusních kabelek značky 

Louis Vuitton jako určitého měřítka jejich společenského postavení (Kybalová, 2006, 

s. 29). Tato skutečnost naznačuje, že luxus a jím „opředené“ produkty jsou v podstatě 

něčím, co k běžnému životu nepotřebujeme, ale využíváme je ke stimulování senzací, 

které přispívají k celkovému zhodnocení našich životů a nás samotných (Okonkwová, 

2007, s. 7). Jinými slovy, tendence vymezovat se vůči ostatním prostřednictvím luxusu 

může snadno vyvolat dojem, že luxusní zboží si nepořizujeme za účelem uspokojení 

svých potřeb, ale ze zcela jiných důvodů. Za dva hlavní lze označit na jedné straně 

                                                
11 „For many of us in the developed world, ‘luxury’ is not just about expensive goods.“ 
12 „luxury for oneself“ 
13 „luxury for others“ 
14 Výraz ostentativní je ve společnosti obecně chápán a interpretován jako okázalý, nápadný či úmyslně 
vzbuzující pozornost. 
15 „The DNA of luxury, therefore, is the symbolic desire to belong to a superior class, which everyone will 
have chosen according to their dreams, because anything that can be a social signifier can become 
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určité sociální vymezení a zviditelnění, a na straně druhé emocionální uspokojení, které 

nám daný produkt či služba poskytne. To potvrzuje Danzigerová, která se v knize Why 

people buy things they don’t need (2004) zabývá tzv. diskrečními nákupy16, přičemž 

zastává názor, že tyto nákupy jsou řízeny převážně city a touhami a nikoliv potřebami, 

jak tomu bývalo kdysi. 

 

Jako na jedno z možných dělení luxusu postaveného na základech rozdělování 

společnosti do určitých skupin lze nahlížet na koncepci luxusu prezentovanou 

Giacosaovou (2014, s. 8–9), která hovoří o dvou základních, v oblasti módy fungujících 

kategoriích, mezi něž řadí tzv. luxus: 

− dostupný („affordable“) a  

− nedostupný („non-affordable“). 

Móda patřící do sekce „nedostupný luxus“ je přitom dle jejích slov vedle očekávané 

oslnivé kvality specifická rovněž kreativitou a s nimi spojenou dosti vysokou cenou, 

takže si ji může dovolit jen pár jedinců schopných a ochotných za vysoce exkluzivní 

zboží vymezující je vůči ostatním utratit horentní sumy. Jako příklad zboží spadajícího 

do této třídy luxusu Giacosaová uvádí módu haute couture17. Naopak dostupná luxusní 

móda se podle ní vyznačuje uspokojivou a stylem podpořenou kvalitou za cenu 

přijatelnější, než je tomu v případě nedostupného luxusu. Stejně jako v jeho případě, 

také zde, i když samozřejmě ne v takové míře, stále figuruje vnímání luxusu jako 

způsobu odlišení se a tedy přináležení k určité sociální skupině. 

 

Přestože se v souvislosti s definováním luxusu uplatňuje celá řada různých 

přístupů, přičemž ty méně jednoznačné, dávající slovu luxus mnoho potenciálních 

významů, jak tvrdí Tungate (2009, s. 222), mohou být z určitého hlediska považovány 

za jeden z možných zdrojů, jež umožňují tento fenomén neustále uzpůsobovat široké 

                                                                                                                                          
a luxury.” 
16 Tyto nákupy lze dělit do čtyř oblastí: 1. utilitární nákupy, tedy prakticky motivované nákupy 
realizované primárně za účelem užitku, 2. emocionálně nabité drobnosti, jež si člověk může dopřát bez 
větších výčitek, 3. luxus podporující životní styl, který v sobě kloubí užitečnost a prestiž, 4. zamýšlený 
luxus, spojený se značkami, jehož prostřednictvím lidé mohou vyjadřovat své zájmy, vášně a hodnoty. 
17 Francouzský výraz pro exkluzivní „vysokou módu“. Oděvy nesoucí toto označení jsou šité ručně, 
z nejkvalitnějších materiálů a přímo na míru zákazníka. Jejich výroba zabírá stovky hodin a skrývá se za 
ní vynaložení obrovského úsilí. Ceny těchto modelů se pohybují v řádech statisíců a někdy se mohou 
dokonce vyšplhat až k milionovým částkám. Termín „haute couture“ je ve Francii chráněn zákonem a aby 
ho některý z módních domů mohl aktivně užívat, musí splňovat přísná pravidla sepsaná členy Chambre 
Syndicale de la Haute Couture. 
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škále podmínek, a činit ho tak snadno adaptabilním kterékoliv době, objevují se 

u některých autorů snahy o jeho konkrétnější postihnutí. Jedno z nich nabízí studie 

Consumer rapport to luxury (2001), v rámci níž Dubois a jeho kolegové provedli 

analýzu vnímání luxusu ze strany spotřebitelů a identifikovali šest základních složek 

tohoto fenoménu: 

1. excelentní kvalita 

2. vysoká cena 

3. nedosažitelnost a jedinečnost 

4. estetika a smyslnost 

5. rodové dědictví a historie 

6. nadbytečnost 

Po jejich důkladnějším posouzení nicméně dojdeme ke zjištění, že získaná data znovu, 

jen z nepatrně odlišného úhlu pohledu, poukazují na nejednoznačnou uchopitelnost 

tohoto pojmu, a vrací nás tak zpět k počáteční tezi, že podstata luxusu je lidmi ve 

společnosti vnímána dosti odlišně. 

 

Jednu z možných příčin této skutečnosti je podle Kapferera (2009, s. 114–115) 

možné spatřovat v odlišnosti kultur, respektive lidí žijících v různých částech světa. 

Kapferer s odkazem na Duboise tento názor dokládá souhrnem zjištění vzešlých ze 

studie, která porovnávala, co konkrétně pojem luxus evokuje ve spotřebitelích tří 

různých zemí – Spojených států amerických, Francie a Japonska. Získaná data ukázala, 

že ačkoli je v rámci všech tří národů na luxus v jádru nahlíženo relativně identicky, 

existují oblasti, v nichž se pohledy dotázaných značně rozcházejí. 

 

Z grafu na obrázku 1 je patrné, že zatímco všichni do studie zahrnutí spotřebitelé 

si pojem luxus shodně spojují s vysokou cenou, výjimečnou kvalitou či požitkem, pro 

Japonce na rozdíl od Američanů a Francouzů hraje klíčovou roli rovněž prestiž, umění a 

v menší míře i móda. Konkrétně proslulost je v jejich podání dokonce řazena na úroveň 

nejvyšší. Aby tedy bylo možné o určitém předmětu hovořit jako o luxusním, musí být 

podle Japonců v první řadě zastoupeno kritérium prestiže, což znamená, že objekt musí 

disponovat dlouhou historií, rodovým dědictvím či vlastní kulturou. Atributy jako 

                                                                                                                                          
DEMLOVÁ, Nadia. Svět haute couture. Mdls.cz [online]. 1. 11. 2010 [cit. 2015-02-15]. Dostupné 
z www: http://www.mdls.cz/clanek/1128-svet-haute-couture. 
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výjimečnost a minoritnost si naopak Japonci v porovnání se spotřebiteli zbylých dvou 

zemí s hlavními kritérii luxusu takřka vůbec nespojují (Kapferer, 2009, s. 114–115). 

 

Dá se říct, že výsledky studie potvrzují skutečnou náturu vybraných národností. 

Francouzi jsou kupříkladu specifičtí tím, že své bohatství nedávají okázale na odiv 

a vyznávají spíše jakýsi intimní luxus, v rámci něhož oceňují především historii, 

know-how a detail. „Pro Francouze je luxus potěšení: (...)“18 (Kapferer, 2009, s. 111). 

Podobně jsou ve vizualizaci bohatství diskrétní rovněž Japonci. Naproti tomu 

Američané v otázce luxusu vykazují mnohem větší otevřenost a kladou důraz spíše na 

funkčnost a status. V jejich případě je tak vztah s luxusem mnohem více požitkářský, 

založený na uznání a potvrzení vlastní individuality (Kapferer, 2009, s. 110–115). 

 

Zde se hodí zmínit názor, k němuž v souvislosti s vnímáním a prezentováním 

luxusu dochází Tungate (2009, s. 222). Ten tvrdí, že okázalá spotřeba, jež byla po 

dlouhá léta pro oblast luxusu naprosto typická, v současné době přestává být u mnoha 

spotřebitelů, a to přinejmenším těch ze západního světa, „v módě“. Tungate konkrétně 

                                                
18 „For the French, luxury is pleasure: (….).“ 

Chinese more demonstrative. In general, Asia is becoming the great luxury
market, thanks to the power of demographics and the rate of growth of its
economies. It is significant that we associate the success of Louis Vuitton with
Japan. Likewise the revitalization of Burberry came through success in Asia,
where the weight of sales increased from 18 per cent in 2000 to 28 per cent in
2006. In Japan, Burberry was voted in 2004 ‘the most fashionable brand’ by
young Japanese women aged between 20 and 30.

What explains the attachment that Asian consumers feel for luxury? Above
all, the exceptional economic growth and the size of the potential market
(linked to the emergence of a sizeable middle class). Through loss of culture,
and denial of their own history, certain countries have no other standard by
which to measure the value of things other than their price and reputation.
Money becomes the standard of all things. Moreover, it testifies not to your
heritage, but to the fact of your own success. It is a measure of your merit. We
would add that luxury is the medal of this merit. The old Marxist class struggle
is replaced by the individual struggle for class. For lack of culture, international
luxury brands have become the language of immediate distinction (cf. page 30).

Customer attitudes vis-à-vis luxury 115
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hovoří o jakémsi rehabilitačním procesu, který se u spotřebitelů projevuje opětovným 

kladením důrazu na kvalitu a autenticitu, odmítáním okázalého předvádění bohatství 

prostřednictvím značek a jejich log, a tedy preferencí luxusu v diskrétnější podobě. 

 

Asociace, které pojem luxus vyvolává v myslích Čechů, předkládá studie A jak 

si děláte radost vy? : luxusní značky v roce 2014 (Obluk, 2014, s. 3), realizovaná 

agenturou Ogilvy & Mather.19 Jak ukazuje graf na obrázku 2, luxus je v českém 

prostředí nejvíce spojován se třemi atributy, a sice s dokonalostí (59 %), jedinečností 

(50 %) a bohatstvím (44 %),20 jež lze shrnout jediným slovem – okázalost. Na základě 

této skutečnosti je patrné, že slovo luxus je v České republice vnímáno dosti omezeně, 

a to především jako prostředek demonstrace společenského postavení, a nikoli jako 

zdroj potěšení, neobvyklých zážitků či emocionálního uspokojení, jak je tomu 

u spotřebitelů zahraničních. „Naší prioritou je získat si obdiv a respekt druhých, 

upozornit na svoji jedinečnost – jednoduše ukázat se“ (Obluk, 2014, s. 3).21 

 

                                                
19 Data, která studie předkládá, byla získána na základě průzkumu mezi šéfy marketingu významných 
firem působících na českém trhu. 
20 Berry (1994, s. 5) v této souvislosti ovšem podotýká, že konkrétně jedinečnost není dostačujícím 
předpokladem přispívajícím k označení předmětu za „luxusní“, což dokládá na příkladu vzácné knihy, 
která je podle jeho slov nepochybně exkluzivní a dotýká se vrchní cenové hranice ve své kategorii, 
nicméně nikdy nebude prohlášena za luxusní, neboť takové označení je spojováno výhradně s, již výše 
zmíněnými, předměty každodenního užití.  
21 Za jeden z možných důvodů této skutečnosti marketingoví odborníci, kteří byli do studie zahrnuti, 
považují stále přetrvávající vliv minulého režimu, jenž luxus zavrhoval. 

Obrázek 2: Atributy nejčastěji spojované s luxusním zbožím, zdroj: OBLUK, Ondřej. A jak si děláte 

radost vy? : luxusní značky v roce 2014. Ogilvy.cz [online]. Květen 2014 [cit. 2015-02-25]. s. 9. 

Dostupné z www:  

http://www.ogilvy.cz/files/1381_studie_ogilvymather_luxusni%20znacky%202014.pdf. 
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CO ZNAMENÁ LUXUS 

 
V další skupině otázek jsme se ve studii snažili zjistit, jaká slova nejlépe vystihují trh luxusního 
zboží a kdo jsou v České republice jeho zákazníci.  
 
V charakteristice luxusu třemi slovy jsou na významově pomyslné ose od bohatství až po 
tradici vítězi dokonalost (59 %), jedinečnost (50%) a bohatství (44 %). Stejně tak jako 
v předchozí otázce, i nyní označili respondenti tradici za méně důležitou. 
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Výsledky obou výše představených studií jasně ukazují, že to, co je jedním 

považováno za luxusní, může být druhým pojímáno jako běžná součást života,22 a je to 

tedy „(...), společnost, která definuje, co je luxus“23 (Kapferer, 2009, s. 9). Potvrzení 

této teze lze nalézt ve srovnání luxusu na českém a zahraničním trhu, které opět nabízí 

studie A jak si děláte radost vy? : luxusní značky v roce 2014 (Obluk, 2014, s. 10). Ta 

dochází konkrétně ke zjištění, že zatímco značky jako Versace, Gucci, Prada, Armani či 

Lacoste jsou v zahraničí vnímány jako prémiové, nabízející dobrou kvalitu za slušnou 

cenu, na tuzemském trhu jsou považovány za luxusní. 

 

1.1.2 Historie luxusu 

Existuje mnoho různých názorů, kam až lze datovat vznik něčeho, co je možné 

označit za luxus. Zdá se, že jedním z autorů, kteří ve svých úvahách o tomto fenoménu 

zachází nejdále je Lipovetsky (2005, s. 22), který počátky luxusu spojuje se starší 

dobou kamennou, kdy lidé, ačkoli bydleli ve skromných příbytcích, nosili prosté oděvy 

a nevyráběli předměty příliš vysoké hodnoty, žili v jistém slova smyslu v materiálním 

nadbytku, v rámci něhož disponovali dostatečným množstvím potravy, užívali si 

volnosti a chovali se bezstarostně. Luxus v této době, již Lipovetsky nazývá jakousi 

archeologií luxusu, byl tedy spojen především s plýtváním. „Luxus nezačal výrobou 

drahých statků, ale myšlenkou na utrácení, která předcházela uchování a hromadění 

vzácných předmětů. Dříve než se stal znakem materiální civilizace, byl přepych 

kulturním jevem, duševním postojem, kterým můžeme charakterizovat společenskou 

lidskou bytost potvrzující svou schopnost transcendence a svou odlišnost od zvířat“ 

(Lipovetsky, 2005, s. 23). 

 

Za pomyslný zlom v dějinách luxusu Lipovetsky (2005, s. 33–34) považuje 

vznik státu a s ním spojené nerovnosti, kdy společnost začala být uspořádána do tříd. 

Následkem rozdělení lidí na vládce a poddané podle něj luxus začal být spojován 

s novou logikou primárně spočívající v akumulaci, centralizaci a hierarchizaci. Typický 

příklad takto fungující civilizace lze spatřovat v Egyptě, jehož archeologické pozůstatky 

odhalují nanejvýš hierarchickou a stabilní společnost s vlastními, velmi přesnými 

a nanejvýš sofistikovanými kódy a pravidly pro živobytí, jež se konkrétně projevovaly 

                                                
22 Touto tezí se mimo jiné zabývá i Danzigerová v knize Why people buy things they don’t need (2004). 
23 „(...), it is society that defines what luxury is.“ 
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značnou okázalostí, kdy lidé za svého života vytvářeli velmi exkluzivní produkty24, či 

vysoce rituálním přístupem k posmrtnému životu, jenž měl podobu bohatého zdobení 

honosných hrobek a velkolepých pohřebních ceremoniálů. Ty byly natolik nákladné, že 

si je jako jakousi formu luxusu mohly dovolit pouze elity, čímž docházelo ke 

zdůrazňování nadřazené moci a svrchovanosti (Kapferer, 2009, s. 7). 

 

Poslední signifikantní, již s nedávnou minulostí spojený mezník v historii luxusu 

podle Kapferera (2009, s. 11–12) představuje demokratizace. Její masivní nástup ve 

20. století byl pevně spjat s postupným zanikáním sociální stratifikace, v jehož důsledku 

začal mít do světa luxusu přístup čím dál tím větší počet jedinců. Zatímco tedy dříve 

byla oblast luxusu dostupná výhradně elitám, a to zejména v podobě nejrůznějších 

požitků a potěšení, s postupem času se otevírala stále širším vrstvám veřejnosti, až se 

nakonec stala záležitostí poměrně snadno dosažitelnou takřka pro všechny. Danzigerová 

(2005, s. xiii) v této souvislosti přímo říká: „Přirozený vývoj všech pojetí luxusu 

směřoval od třídy k mase. Nejdříve byl luxus představen a zosobněn zámožnými; 

následně byl pak nevyhnutelně přeložen a interpretován masám.“25 Paradoxem přesto 

zůstává, že ačkoli byl proces demokratizace podporující transparentnost 

a zrovnoprávnění jednou z hlavních příčin postupného mizení dělení společnosti do tříd, 

stratifikace jako taková nezanikla, ale luxus sám se stal jejím iniciátorem (Kapferer, 

2009, s. 18–19). Jinými slovy, právě luxus se díky demokratizaci stal nástrojem, jehož 

prostřednictvím se lidé začali vzájemně vymezovat, a dávat tak najevo své rozdílné 

postavení. Demokratizaci jako hlavní hnací motor vedoucí k posouvání luxusu do stále 

nových úrovní postupně podpořil rovněž nárůst kupní síly, globalizace a komunikace 

spojená zejména s rozvojem masových médií (Kapferer, 2009, s 11–15). 

 

Jak naznačují všechny výše uvedené skutečnosti, luxus a s ním spojená produkce 

luxusního zboží se dnes ubírá směrem k masovosti. Zde ovšem přirozeně narážíme na 

další paradox, kdy se výrobci luxusního zboží na jedné straně snaží prodat co nejvíce, 

ovšem na straně druhé usilují o to, aby jejich výrobky byly v myslích spotřebitelů stále 

spojovány s exkluzivitou a nedostupností. „Tyto dvě tendence existují zároveň: první 

činí přístup k luxusu dosažitelným a zbavuje ho mýtů, druhá podporuje sílu snění 

                                                
24 Například parfémy určené bohům a faraónům. 
25 „The natural evolution of all luxury concepts is from class to mass. First, luxury is introduced and 
embraced by the affluent; then, inevitably, it is translated and reinterpreted down to the masses.” 
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a atraktivitu cenovou politikou a image“ (Lipovetsky, 2005, s. 11). Berry (1994, s. 4–5) 

nicméně právě v tomto jednání spatřuje promyšlený manévr, jenž má za cíl upevnit 

vnímání výrobků jako luxusních, a zvýšit tak jejich spotřebu. Jinými slovy, právě 

v proklamování zboží jako něčeho jedinečného a vzácného lze spatřovat strategii, jíž se 

výrobci v praxi snaží přimět co nejvíce spotřebitelů k nákupu. 

 

1.1.3 Luxus „nový“ a „starý“ 

V rámci mnoha způsobů pojímání luxusu se mimo jiné můžeme setkat s dělením 

na tzv. luxus nový a starý, o němž se zmiňuje Danzigerová (2005, s. 17–21). Tímto 

způsobem rozlišuje, jak byl luxus pojímán dříve ve srovnání s dnešní dobou. Zatímco 

„starý“ luxus byl podle ní spojen výhradně s produkty, luxus „nový“ určuje zkušenost. 

Luxus v „novém“ pojetí tedy disponuje hlubším významem ve smyslu bohatšího 

požitku, který přesahuje rámec nahlížení na luxus jako na něco, co se týká pouhé 

konzumace konkrétního výrobku. 

 

Z označení, které Danzigerová pro luxus používá, tedy „nový“ a „starý“, je 

patrné, že i její pohled neoddělitelně souvisí s dějinami a vývojem této specifické 

oblasti, třebaže se jedná o historii podstatně bližší, než jak byla nahlédnuta v předchozí 

podkapitole. V rámci „starého“ vymezení byl s luxusem spojený produkt značnou částí 

společnosti chápán jako něco drahého, něco, co je dostupné pouze bohatým. „Pro 

většinu 20. století, luxus představoval životní styl elity, věci, které kupuje, a místa, kde 

žije. (...). Luxus byl dostupný pouze bohatým a cenou vstupu do světa luxusu byl velký, 

tučný bankovní účet“26 (Danzigerová, 2005, s. 18). Zlom ovšem přišel v polovině 

80. let, kdy díky generaci tzv. baby boomers došlo ke změně chápání přiklánějící se 

nikoli k popisu věci, nýbrž k pohledu založenému na zkušenostech (tamtéž). 

 

Luxus ve svém „novém“ pojetí dle slov Danzigerové (2005, s. 1–2) konkrétně 

přichází v roce 1984, tedy v době, kdy Ronald Reagan po drtivé porážce svého soupeře 

nastupuje do druhého presidentského období a společně s ním přichází intenzivní 

hospodářský růst. Na pozadí těchto významných událostí vyvstaly dva mezníky, jež 

daly vzniknout modernímu pojetí luxusu tak, jak ho známe dnes. Pro tuto práci 
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zásadnější byl spojen s Bernardem Arnaultem a jeho ziskem luxusního módního domu 

Christian Dior, jenž se stal základem následně vzniklého celosvětově největšího 

konglomerátu s luxusním zbožím LVMH27.28 

 

Právě tento mezník je možným dokladem, že z luxusu se s postupem času stává 

velký byznys. „Až dotud se luxusní výroba opírala o rodinné společnosti a nezávislé 

zakladatele-tvůrce. Ta doba je pryč a uvolňuje se prostor pro světové giganty, velké 

skupiny s obrovskými obraty, kótovanými na burzách a založenými na širokém portfoliu 

prestižních značek“ (Lipovetsky, 2005, s. 68). Zatímco tedy dříve v oblasti produkce 

luxusního zboží fungovalo výhradně řemeslné zpracování, jež dávalo vzniknout 

omezenému množství jedinečných výrobků, s postupem času nastoupila průmyslová 

sériová výroba. 

 

1.1.4 Luxusní značky 

S luxusem a luxusním zbožím je neodmyslitelně spjata značka, která obecně 

funguje jako prvek, který vzájemně odlišuje jednotlivé výrobce, a tím spotřebitelům 

dává možnost výběru (Chevalier, Mazzalovo, 2004, s. 7). Dle Americké marketingové 

asociace29 značka představuje „jméno, termín, design, symbol nebo jejich kombinace, 

které slouží k identifikaci výrobků nebo služeb jednoho či více prodejců a jejich odlišení 

od konkurence“30. Ovšem i když jsou značky, ať už spojené se zbožím běžné spotřeby, 

nebo s luxusními produkty, postavené na podobných principech, v jádru se od sebe 

významně liší. 

 

Stejně jako značka spojená s produkty každodenní spotřeby disponuje i značka 

luxusní specifickými vlastnostmi31, na jejichž základě dochází k vytváření vztahu mezi 

                                                                                                                                          
26 „For most of the 20th century, luxury has described the lifestyle of the elite, the things they buy, and the 
places where they live. (…). Luxury was available only to the rich, and the price of entry into the luxury 
lifestyle was a big, fat bank account.“ 
27 O společnosti LVMH bude detailněji pojednáno v další části této práce. 
28 Druhou podstatnou událostí, jež posunula luxus do jeho „nové“ podoby, bylo zavedení super prémiové 
platinové karty, jejímž prostřednictvím společnost American Express poskytla svým stávajícím držitelům 
karet milujícím cestování nadstandartní služby. 
29 American Marketing Association – AMA. 
30 „Name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller's good or service as distinct 
from those of other sellers." 
Dictionary. Ama.org [online]. [cit. 2015-02-22]. Dostupné z www: 
https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=B. 
31 Okonkwová (2007, s. 9–10) mezi tyto vlastnosti řadí identitu, slib, hodnotu a odlišení. 
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ní a spotřebitelem. Za nejzásadnější Okonkwová (2007, s. 9–10 a 123–124) považuje 

hodnotu, která přestavuje prvek, do něhož se promítá zdárné naplnění všech ostatních 

elementů, a je tak konečným výsledkem úspěchu či neúspěchu značky. Má zásadní 

význam jak pro výrobce, respektive majitele značky, již jsou díky ní dobře 

rozpoznatelní od konkurence, tak pro spotřebitele, jimž poskytuje jakýsi příslib a 

zprostředkování zážitku. „Hodnotou obchodní značky je sada aktiv (a pasiv), spojených 

se jménem a symbolem značky, jež zvyšuje (nebo snižuje) hodnotu, kterou výrobek či 

služba přináší firmě a/nebo zákazníkovi. Hlavními kategoriemi této hodnoty jsou: 

1. znalost jména značky, 

2. věrnost značce, 

3. vnímaná kvalita, 

4. asociace spojené se značkou“ (Aaker, 2003, s. 8). 

 

Vedle hodnoty je třeba zmínit ještě jednu velmi podstatnou vlastnost, jíž značky 

obecně disponují, a to je identita. Ta, jednoduše řečeno, vymezuje podstatu značky, a 

dává jí tak určitý význam. Podrobněji na identitu značky nahlíží Aaker (2003, s. 59–91), 

jenž v ní spatřuje unikátní soubor asociací reprezentujících to, co značka představuje 

a ze strany výrobce slibuje zákazníkům. Dle jeho slov by identita měla vytvářet nabídku 

určité hodnoty mající pro zákazníka funkční, citový a se sebevyjádřením se pojící 

význam, a mezi značkou a zákazníkem tak ustavovat již výše zmiňovaný vztah. 

V rámci identity Aaker předkládá celkem dvanáct dimenzí dělících se do čtyř skupin, 

jež identitě dodávají potřebnou hloubku: 

− značka jako produkt, 

− značka jako organizace, 

− značka jako osoba, 

− značka jako symbol. 

 

Na rozdíl od „běžných“ značek však značky luxusní disponují určitými 

specifickými atributy, jež je činí exkluzivními, v některých případech dokonce 

pomyslně nedostupnými. Mezi základní se řadí dlouhá historie spojená s tradicí 
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a dědictvím, silný příběh či aura. „Luxusní značky jsou budovány jako zámky – jejich 

elegantní fasády jsou maskovány působivým cimbuřím“32 (Tungate, 2005, s. 3). 

 

S ohledem na výše představenou identitu značky se dá říct, že luxusní značky 

v sobě sdružují kombinaci všech čtyř kategorií. Přesněji řečeno, evokují myšlenky na 

konkrétní výrobky, s nimiž jsou primárně spojeny, na organizaci zajišťující jejich 

existenci, na osobu vystihující jejich charakter a v neposlední řadě rovněž na symbol 

zaručující jejich snadné rozpoznání. Například značka Louis Vuitton, jak bude detailněji 

popsáno v následující podkapitole, je od počátku spojena s cestováním, a proto bude 

v myslích spotřebitelů pravděpodobně zastupována představou nejrůznějších typů 

zavazadel, od cestovních kufrů přes příruční zavazadla až po kabelky, jež zákazníkům 

přinášejí přidanou hodnotu v podobě vysoké kvality a uspokojení. Kromě toho bude 

součástí jejich představy rovněž dlouhá historie a věhlasné rodinné dědictví přímo se 

pojící s pojímáním značky jako respektované, důvěryhodné a vážené osobnosti. Silné 

asociace konečně podpoří vizuální symbol v podobě specifického loga. V praxi spojení 

všech těchto atributů může jednoduše fungovat tak, že značka Louis Vuitton se lidem 

vybaví pokaždé, když budou potřebovat kvalitní zavazadlo, jež jim zaručí maximálně 

komfortní cestování. 

 

Vzhledem k obtížně definovatelné povaze luxusu, na níž jsem se snažila 

poukázat v první podkapitole, je i s ním spojenou značku velmi obtížné jednoznačně 

vymezit, a při snaze o nalezení výstižné definice se tak můžeme setkat s mnoha 

odlišnými pohledy. U velké většiny z nich přitom platí, že do objasnění významu pojmu 

„luxusní značka“ se promítají subjektivní pocity, názory a postoje. Jednoduché 

vymezení v této souvislosti nabízí Chevalier a Mazzalovo (2012, vii), podle nichž je 

luxusní značka výběrová a exkluzivní a má pro zákazníka přidanou kreativní 

a emocionální hodnotu. Hines a Bruceová (2007, s. 147) se luxusními značkami 

zabývají z hlediska módy, přičemž uvádí, že na luxusní módní značky lze nahlížet jako 

na ikonické a aspirační, posilující status spotřebitelů a fungující jako dodavatelé chuti. 

 

                                                
32 „The luxury brands, particularly, are built like chateaux – their elegant façades masking impressive 
battlements.” 
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I přes poměrně vágní povahu nicméně existují určité znaky, jež luxusní značky 

činí na první pohled viditelně odlišnými a snadno identifikovatelnými. Podle 

Okonkwové (2007, s. 11) se konkrétně jedná o: 

− sílu, 

− odlišení, 

− exkluzivitu, 

− inovaci, 

− řemeslné zpracování, 

− prémiovou cenu a 

− vysokou kvalitu. 

Dvojice autorů Jackson a Shaw (2009, s. 339) vedle většiny uvedených rysů mezi hlavní 

charakteristiky s luxusem spojené značky navíc řadí skvělý servis a celosvětové uznání. 

Hines a Bruceová (2007, s. 278) přidávají ještě osobitý rukopis či prodej v prestižním 

prostředí. Dle Chevaliera a Mazzalova (2008, s. 9–10) pak luxusní značky nejvýrazněji 

odlišuje jejich umělecký rozměr. 

 

Luxusní značky jsou nezbytnou součástí luxusních výrobků. Okonkwová (2007, 

s. 10) dokonce říká: „Bez značek by žádné luxusní zboží neexistovalo.“33 Zatímco totiž 

výrobky podle ní představují výhradně hmatatelnou, nejrůznějšími atributy a funkcemi 

disponující komoditu, luxusní značky jsou souhrnem specifických vlastností, které na 

základě jistých výhod utvářejí v myslích spotřebitelů odlišné obrazy, což je činí 

pomyslně nedotknutelnými (Okonkwová, 2007, s. 9). Jinými slovy, když si lidé kupují 

zboží opatřené luxusní značkou, nekupují jen samotný produkt, ale rovněž jakýsi soubor 

nehmotných, s psychikou a emocemi často spojených, vlastností, které vystihují úroveň 

jejich žití. „(...) luxusní značky poskytují spotřebitelům pomyslný balíček signifikantních 

výhod, sociální prostředí a globální ekonomiku“34 (Okonkwová, 2007, s. 2).35 

 

Značky výrobků jsou obzvláště v luxusním sektoru často poněkud nepřesně 

ztotožňovány s logy, vizuálními prvky značky (Bárta, Pátík, Postler, 2009, s. 98), jež 

                                                
33 „Without branding, there would be no luxury goods.” 
34 „(...) luxury brands provide a complete package of significant benefits to consumers, the social 
environment and the global economy.“ 
35 Pohledem Aakera (2003, s. 134) se v této souvislosti může uplatnit tzv. model sebevyjádření, v jehož 
rámci se značky pro spotřebitele stávají prostředkem k vyjádření jejich vlastní identity, a to ať už té 
skutečné, nebo idealizované. 
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jsou obecně vnímány „jako celek – tvar (gestalt), který pomocí asociací, znalostí 

a zkušeností vybaví informaci o firmě a produktu, jeho kvalitě, ceně, uživatelích atd.“ 

(Vysekalová, 2010, s. 72). Podle Tana36 loga představují jeden z nejzjevnějších projevů 

charakterizujících značku, ovšem jak uvádí Křížek a Crha (2012, s. 108) na rozdíl od ní 

nejsou tak komplexní a nezahrnují v sobě patřičné konotace. „Značkový výrobek“ se 

podle nich vztahuje nejen k samotnému logu či ochranné známce37, ale rovněž k celé 

filozofii společnosti, k image atd. 

 

1.1.4.1 Louis Vuitton 

Celosvětově známá francouzská luxusní módní značka Louis Vuitton spatřila 

světlo světa v roce 1854, kdy její zakladatel, stejnojmenný návrhář a řemeslník 

vyrábějící kufry, Louis Vuitton na základě rapidně se rozvíjejícího mezinárodního 

cestovního ruchu vycítil příležitost rostoucí poptávky po zavazadlech a založil vlastní 

podnik (Tungate, 2005, s. 147).38 

 

Ve stejném roce otevřel i první obchodní prostory, a to přímo v centru Paříže, 

kde byl v blízkosti bohatých klientů (Tungate, 2005, s. 147). Ve snaze o rozšíření 

podniku následovalo zřízení dílny ve městě Asnières nacházejícím se severozápadně od 

Paříže, v níž zpočátku pracovalo na 20 zaměstnanců, ovšem vzhledem k nebývalému 

úspěchu značky se velmi rychle rozrůstala. Dnes tato dílna zaměstnává dvě stovky 

řemeslníků, kteří zhotovují zvláštní zakázky pro nejbohatší klientelu z celého světa 

(Koubová, 2014, s. 48).39 

 

Klíčem k prvopočátečnímu úspěchu značky Louis Vuitton se ukázala být 

myšlenka vyrábět kufry nikoliv z kůže, jak tomu bylo u většiny ostatních výrobců, ale 

z odolného nepromokavého plátna. Popularitu kromě toho zaznamenala i do té doby 

nevídaná lehkost či hranatý tvar, jež společně zajišťovaly praktičnost při uspořádávání 

                                                
36 TAN, David. The semiotics of alpha brands : encoding/decoding/recoding/transcoding of Louis Vuitton 
and implications for trademark laws. Cardozo Arts & Entertainment Law Journal [online]. 2013, roč. 32, 
č. 1 [cit. 2015-02-22]. Dostupné z www: http://www.cardozoaelj.com/wp-content/uploads/2011/02/Tan-
galleyed-FINAL.pdf. 
37 Jako ochranná známka může být dle slov Křížka a Crhy (2012, s. 108) registrováno logo, které je 
originální a splňuje určité formální náležitosti. 
38 A legendary history : how it all began. Louisvuitton.com [online]. [cit. 2015-02-07]. Dostupné z www: 
http://eu.louisvuitton.com/eng-e1/la-maison/a-legendary-history#how-it-all-began. 
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více kufrů na sebe (Koubová, 2014, s. 48). „Lidé velkého světa hodně cestují a potřebují 

k tomu velké množství zavazadel. Na nejvyšší úrovni jejich nároky stále plnila firma 

Vuitton, vyráběla spoustu typů zavazadel, speciálně pro šaty, boty, klobouky, ale také 

velké neceséry a kufry s příbory“ (Kybalová, 2009, s. 83). 

 

Celková koncepce zavazadel byla natolik propracovaná a nadčasová, že často 

docházelo k jejímu napodobování, a proto Louis Vuitton začal na plátno v pravidelných 

intervalech tisknout své příjmení, čímž pomyslně dokonal neoddělitelné spojení svého 

jména se stylovým cestováním (Tungate, 2005, s. 147). Zatímco Louise Vuittona, 

zakladatele značky, lze považovat za inovátora zaměřujícího svou pozornost na neustálé 

vylepšování nabízených produktů, tvůrcem legendárního loga, jež viditelně odlišilo 

originální výrobky, a znesnadnilo tak jejich kopírování, byl jeho syn George, jehož 

inspirací se pro vytvoření monogramu sestávajícího ze čtyř zakroužkovaných okvětních 

lístků a čtyřcípé hvězdy doprovázených iniciály LV staly orientální květinové vzory 

typické pro japonské ilustrace (Tungate, 2005, s. 147). A byl to rovněž George, kdo 

v roce 1888 přišel s nápadem nechat monogram LV patentovat (Koubová, 2014, s. 48). 

 

Jakýsi zlom v historii značky Louis Vuitton, jak poznamenává Tungate (2005, 

s. 148), znamenal rok 1987, kdy se do té doby rodinná společnost děděná z otce na syna 

sloučila se společností Moët and Hennessy, a vznikl tak nadnárodní konglomerát 

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S. A.40, jenž v dnešní době představuje jeden 

z hlavních mezinárodních článků udávajících tempo marketingu luxusního zboží 

(Danzigerová, 2005, s. 2). Budoucí úspěch značce zajistil Bernard Arnault, který nad 

„gigantem“ převzal kontrolu v roce 1989 a o osm let později jmenoval jeho uměleckým 

ředitelem módního návrháře Marca Jacobse, čímž se mu podařilo uskutečnit fúzi dvou 

do té doby zcela oddělených oblastí – luxusního zboží a modernismu. Dá se říct, že 

tímto krokem Arnault objevil způsob, jak přesvědčit zákazníky, že každý luxusní 

produkt je módním trendem, který je třeba pravidelně obměňovat, a do světa luxusních 

výrobků, jež jsou ze své podstaty odjakživa charakteristické nadčasovostí a dlouhou 

                                                                                                                                          
39 A legendary history : a legendary workshop. Louisvuitton.com [online]. [cit. 2015-02-07]. Dostupné 
z www: http://eu.louisvuitton.com/eng-e1/la-maison/a-legendary-history#a-legendary-workshop. 
40 Dále jen LVMH. 
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životností, tak vnesl atributy experimentování, proměnlivosti a obměny (Tungate, 2005, 

s. 148).41 

 

Přestože s Arnaultem přišly do společnosti inovace, značka Louis Vuitton nikdy 

neopustila svou původní myšlenku a dodnes klade velký důraz na sofistikované 

kombinování aktuálních trendů se svou dlouholetou tradicí.42 Inovativnost, nadčasovost 

a neobyčejná kreativita se u ní, vedle jiných oblastí, projevuje rovněž v souvislosti 

s reklamními kampaněmi, do nichž se vždy promítá u zrodu značky stojící motiv cesty, 

jejíž mnohoznačný význam má ve spojení s implicitním vyjádřením schopnost 

u spotřebitelů navozovat nejrůznější představy a postoje. 

 

Reklama nicméně představuje až pomyslný vrchol všech aktivit, do nichž se 

cesta ve svých nejrůznějších podobách projektuje. Prvotní oblastí, s níž se cestování 

pojí, jsou produkty, které značka Louis Vuitton nabízí. Mezi stěžejní lze vedle 

tradičních zavazadel zařadit například ready-to-wear, boty, šperky či hodinky.43 Se 

zaměřením výhradně na segment módy44 jsou vedle samotné značky Louis Vuitton 

významnou součástí portfolia společnosti LVMH rovněž značky Céline, Kenzo, 

Givenchy, Marc Jacobs, Fendi, Emilio Pucci, Donna Karan, Loro Piana aj.45 

 

Podle oficiálních dat Louis Vuitton celosvětově zaměstnává více než devatenáct 

tisíc pracovníků. Své produkty zákazníkům nabízí ve více než čtyři sta šedesáti 

prodejnách a v rámci sedmi zemí světa také na internetu.46 V žebříčku nejhodnotnějších 

Top 100 globálních značek světa, který každoročně sestavuje společnost Interbrand ve 

                                                
41 Spojení vážené historické linie značky Louis Vuitton a aktuálních trendových kolekcí Marc Jacobs 
v praxi realizoval například spoluprací s umělci, o kterých věděl, že úspěšně oslovují celý svět. Známá je 
například „graffity kolekce“ vzniklá u příležitosti spolupráce s představitelem „klubové kultury“ 
Stephenem Sprousem či kolekce smazávající hranice mezi uměním a kýčem, na níž spolupracoval 
s japonským malířem a teoretikem umění Takashim Murakamim (Máchalová, 2012, s. 153). 
42 Fashion & Leather Goods : Louis Vuitton. Lvmh.com [online]. [cit. 2015-02-07]. Dostupné z www: 
http://www.lvmh.com/the-group/lvmh-companies-and-brands/fashion-leather-goods/louis-vuitton. 
43 Fashion & Leather Goods : Louis Vuitton. Lvmh.com [online]. [cit. 2015-02-07]. Dostupné z www: 
http://www.lvmh.com/the-group/lvmh-companies-and-brands/fashion-leather-goods/louis-vuitton. 
44 Kromě tohoto segmentu skupina LVMH zahrnuje rovněž kategorie: víno a lihoviny, parfémy 
a kosmetika či hodinky a šperky. 
LVMH Companies & Brands. Lvmh.com [online]. [cit. 2015-02-07]. Dostupné z www: 
http://www.lvmh.com/the-group/lvmh-companies-and-brands. 
45 Fashion & Leather Goods : Louis Vuitton. Lvmh.com [online]. [cit. 2015-02-07]. Dostupné z www: 
http://www.lvmh.com/the-group/lvmh-companies-and-brands/fashion-leather-goods/louis-vuitton 
46 Louis Vuitton. Louisvuittoncareers.com [online]. [cit. 2015-02-07]. Dostupné z www: 
http://www.louisvuittoncareers.com/uploads/assets/10-0294_FM_GB_LOUIS_VUITTON.pdf. 
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spolupráci s časopisem Business Week,47 se značka Louis Vuitton v roce 2013 umístila 

na sedmnáctém místě. Výhradně v rámci luxusních značek jí však patřila příčka první.48 

 

Za přímé konkurenty značky Louis Vuitton lze označit celosvětově proslulé 

luxusní značky spadající do dvou významných, vedle LVMH působících, konglomerátů, 

a sice do francouzské holdingové společnosti PPR49 a švýcarské společnosti Compagnie 

Financière Richmont50. Kromě nich konkurenta společnosti LVMH, i když ne tak 

silného, představuje rovněž Valentino Fashion Group S.p.A.51 

 

1.1.4.2 Estée Lauder 

Kosmetická značka Estée Lauder nese jméno po své zakladatelce, Američance 

narozené jako Josephine Esther Mentzerová52 v newyorském Queensu, která věřila, že 

každá žena může být krásná. Tato myšlenka stála v roce 1946 za zrodem značky 

a s postupem času se ukázala být natolik zásadní, že během několika desítek let 

ovlivnila podobu celého kosmetického průmyslu.53 

 

V době založení portfolio značky Estée Lauder čítalo pouhé čtyři produkty54, jež 

vyráběla sama Lauderová.55 Na základě svého entuziasmu a předchozích zkušeností 

s prodejem kosmetických produktů je ale dokázala rozšířit mezi široký okruh zákaznic, 

a ze značky tak učinit známou společnost fungující jako rodinný podnik.56 Její 

                                                
47 Hodnocení vychází z podkladů renomovaných společností J. P. Morgan Chase & Co., Citigroup 
a Morgan Stanley. 
48 Best global brands 2013. Interbrand.com [online]. [cit. 2015-02-26]. Dostupné z www: 
http://interbrand.com/assets/uploads/Interbrand-Best-Global-Brands-2013.pdf. 
49 Celým názvem Pinault-Printemps-Redoute, mezi jejíž klíčové značky se řadí Gucci a Yves Saint 
Laurent. 
50 Mezi nejznámější značky této společnosti patří Cartier či Montblanc. 
51 LVMH Moët Hennessy L.V. : competition. Wikinvest.com [online]. [cit. 2015-02-08]. Dostupné 
z www: http://www.wikinvest.com/stock/LVMH_Moet_Hennessy_L.V._(LVMUY)#Competition. 
52 Rodiče Lauderové však původem Američané nebyli. Její matka Rose Schotzová byla Maďarka a otec 
Max Mentzer Čech. 
53 Brand story : born for beauty. Estéelauder.com [online]. [cit. 2015-02-05]. Dostupné z www: 
http://www.esteelauder.com/estee-edit-brand-story-chapter-1-born-beauty. 
54 The Cleansing Oil, The Creme Pack, Super-Rich All Purpose Creme (produkt jejího strýce Johna) 
a The Skin Lotion. 
55 Ještě před založením značky jako takové Lauderová prodávala pleťové krémy, které vyráběl její strýc, 
chemik, John Mentzer, v provizorní laboratoři za domem. Posléze začala s výrobou krémů 
experimentovat sama. 
56 V prvopočátcích podnikání Lauderová vedla podnik se svým manželem Josephem. Po několika letech 
manželé do byznysu zahrnuli i své dva syny. V roce 1982, rok po smrti Josepha Laudera, převzal podnik 
starší ze synů Leonard Lauder a jako výkonný ředitel společnosti do roku 1995 téměř zčtyřnásobil roční 
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vytrvalost v nabízení a prodávání vlastních výrobků se jí vyplatila v roce 1948, kdy 

přesvědčila jednoho z nákupčích amerického luxusního obchodního domu Saks, aby 

produkty její značky zařadil do nabídky. Během dvou dnů se výrobky Estée Lauder 

„u Sakse“ vyprodaly a značka započala svou expanzi.57 

 

Podstata prvopočátečního úspěchu značky Estée Lauder spočívala v přímém 

osobním kontaktu se zákaznicemi, kdy Lauderová kladla velký důraz na „dotek“ 

v kombinaci s individuálním poradenstvím a vlastním školením kosmetických 

konzultantek. V souvislosti s propagací produktů Lauderová tedy zpočátku vsázela 

zejména na tzv. šeptandu, označovanou rovněž jako „word of mouth“ marketingovou 

techniku, spočívající v osobním doporučování, respektive šíření informací o produktech, 

službách či značkách mezi zákazníky a jejich blízkým okolím (Jurášková, Horňák, 

2012, s. 249–250). Lauderová věděla, že jakmile žena vyzkouší produkt Estée Lauder, 

zamiluje si ho a podělí se o zkušenosti s ním se svými přáteli, což v konečném důsledku 

vzbudí mnohem větší důvěru než informace šířené klasickými reklamními kanály či 

médii. Svým zákaznicím často přímo vzkazovala: „telefonujte, telegrafujte, šeptejte 

mezi sebou.“ Šeptandu mezi zákaznicemi Lauderová rozvíjela také s pomocí rozdávání 

vzorečků svých produktů a věnování dárků k nákupům, což od té doby podle mnoha 

odborníků v oblasti marketingu představuje významný prodejní nástroj.58 

 

Od jisté doby se významnou součástí prezentace značky stala reklama v tisku,59 

v souvislosti s níž Lauderová kladla důraz na zobrazování krásy, která je jak 

                                                                                                                                          
tržby. Mladší Ronald v osmdesátých letech podnik opustil, aby se angažoval ve správě 
prezidenta Reagana a ucházel se o post starosty New Yorku. Po několika letech se do společnosti vrátil. 
57 V průběhu několika let značně rozšířila nabídku o nové vůně a speciální řady produktů, včetně 
kosmetiky pro muže či hypoalergenní neparfémované kosmetiky známé pod značkou Clinique. 
Brand story : born for beauty. Estéelauder.com [online]. [cit. 2015-02-05]. Dostupné z www: 
http://www.esteelauder.com/estee-edit-brand-story-chapter-1-born-beauty. 
Brand story : the start of something beautiful. Esteelauder.com [online]. [cit. 2015-02-05]. Dostupné 
z www: http://www.esteelauder.com/estee-edit-brand-story-chapter-2-start-something-beautiful. 
MORALES, Tatiana. Cosmetics mogul Estée Lauder dies. Cbsnews.com [online]. 12. 4. 2004 [cit. 2015-
02-05]. Dostupné z www: http://www.cbsnews.com/news/cosmetics-mogul-estee-lauder-dies/. 
58 Brand story : the start of something beautiful. Esteelauder.com [online]. [cit. 2015-02-05]. Dostupné 
z www: http://www.esteelauder.com/estee-edit-brand-story-chapter-2-start-something-beautiful. 
MORALES, Tatiana. Cosmetics mogul Estée Lauder dies. Cbsnews.com [online]. 12. 4. 2004 [cit. 2015-
02-05]. Dostupné z www: http://www.cbsnews.com/news/cosmetics-mogul-estee-lauder-dies/. 
Estée Lauder biography. Thebiographychannel.co.uk [online]. [cit. 2015-02-05]. Dostupné z www: 
http://www.thebiographychannel.co.uk/biographies/estee-lauder.html. 
59 Jedna z prvních tištěných reklam značky Estée Lauder zobrazovala profil nahé ženy. Jednalo se 
o reklamu na koupelový olej nazvaný Youth-Dew, který díky směsi podmanivých vůní růže, jasmínu, 
vetiveru a patchouli značce přinesl obrovskou slávu. Přestože středobodem reklamního vizuálu byla nahá 
žena, reklama díky lehce rozmazanému obrazu celkově působila vkusně a nenásilně. 
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inspirativní, tak i dosažitelná. Značku Estée Lauder prostřednictvím reklamy doposud 

prezentovaly celosvětově známé herečky a supermodelky, jako například Karen 

Grahamová, Pavlína Pořízková, Liya Kebedeová, Gwyneth Paltrowová, Elizabeth 

Hurleyová či Carolyn Murphyová. Všechny tváře, které kdy byly pro prezentaci značky 

vybrány, přitom shodně musely evokovat eleganci, sílu a inteligenci.60 

 

Vedle reklamy Lauderová umně pracovala také s neplacenou prezentací značky 

v podobě jejího umísťování do redakčních obsahů magazínů. Poprvé se jí to podařilo 

v roce 1951, kdy ve snaze dokázat regenerační schopnost jednoho ze svých nových 

výrobků Lauderová poskytla jeho zkušební vzorek Carmen Snowové, šéfredaktorce 

magazínu Harper’s Bazaar, která byla výsledkem natolik ohromena, že napsala 

pochvalnou poutavou recenzi, a značka Estée Lauder tak pronikla do obsahu jednoho 

z nejprestižnějších módních časopisů na světě.61 

 

Podstatnou roli na cestě za úspěchem hrál i design obalů výrobků, pro něž se 

nakonec stala typická modrá barva, o níž byla Lauderová přesvědčena, že bude skvěle 

ladit s výzdobou většiny koupelen a ložnic, tedy s prostředím, v nichž zákaznice její 

produkty používají. Obal se ukázal být natolik významným prvkem celé filozofie 

značky, že se po nějaké době stal součástí její ochranné známky.62 

 

Jak je již po mnohá léta patrné, Lauderová dokázala z oblasti kosmetiky, 

zejména díky důvěře v individuální kontakt a zprostředkovávání osobních zkušeností, 

postupně vytvořit skvěle fungující byznys celosvětového rozměru.63 V současné době 

patří Estée Lauder mezi přední světové kosmetické společnosti vyrábějící a prodávající 

produkty z oblasti líčení, parfémů, péče o pleť a vlasy. Na trhu působí pod označením 

Estée Lauder Companies Inc. a její produkty, nesoucí záruku vynikající kvality, luxusu 

a elegance, se prodávají ve více než sto padesáti zemích světa. Kromě samotné značky 

                                                                                                                                          
Brand story : brand breakthroughs. Esteelauder.com [online]. [cit. 2015-02-06]. Dostupné z www: 
http://www.esteelauder.com/estée-edit-brand-story-chapter-3-beauty-breakthroughs. 
60 Brand story : going the distance. Esteelauder.com [online]. [cit. 2015-02-06]. Dostupné z www: 
http://www.esteelauder.com/estée-edit-brand-story-chapter-4-going-distance. 
61 Brand story : brand breakthroughs. Esteelauder.com [online]. [cit. 2015-02-06]. Dostupné z www: 
http://www.esteelauder.com/estée-edit-brand-story-chapter-3-beauty-breakthroughs. 
62 Brand story : the start of something beautiful. Esteelauder.com [online]. [cit. 2015-02-05]. Dostupné 
z www: http://www.esteelauder.com/estee-edit-brand-story-chapter-2-start-something-beautiful. 
MORALES, Tatiana. Cosmetics mogul Estée Lauder dies. Cbsnews.com [online]. 12. 4. 2004 [cit. 2015-
02-05]. Dostupné z www: http://www.cbsnews.com/news/cosmetics-mogul-estee-lauder-dies/. 
63 Na mezinárodní úrovni začala značka expandovat v roce 1960. 
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Estée Lauder společnost zahrnuje rovněž celosvětově známé značky, jako například 

AERIN Beauty, Bobbi Brown, Clinique, Ermenegildo Zegna, M.A.C, Michael Kors, 

Tom Ford či nedávno připojené Rodin Olio Lusso, Le Labo či Frédéric Malle.64 

 

Co se týče konkurence, můžeme díky poměrně bohatému portfoliu za její přímé 

konkurenty označit velkou většinu v kosmetickém segmentu celosvětově působících 

korporací, jako je například LVMH, L’Oréal S. A., The Procter & Gamble Company, 

Elizabeth Arden, Inc., Inter Parfums, Inc., Avon či Coty, Inc. Nepřímou konkurenci pak 

představují všechny ostatní, zpravidla menší kosmetické společnosti primárně nabízející 

produkty nižší cenové kategorie.65 

 

1.2 Tištěná média na českém trhu 

Pojem médium představuje slovo latinského původu, jež je obecně považováno 

za činitele, který něco zprostředkovává či zajišťuje (Jirák, Köpplová, 2003, s. 16). 

Nevztahuje se tedy pouze k oblasti masové komunikace, která tvoří základ této 

diplomové práce, ale souvisí s mnoha dalšími obory, a jeho podstatu tak lze chápat hned 

v několika rovinách (Reifová, 2004, s. 139). 

 

V nejširším slova smyslu je na média nahlíženo jako na vše, co je schopné nést 

význam, předávat sdělení a fungovat jako prostředník mezi zainteresovanými entitami. 

Tento přístup je patrný například u McLuhana (2011), který za médium vedle typických 

komunikačních nosičů, jako je mluvené a psané slovo, telefon, televize či rozhlas 

považuje také peníze, oblečení, silnice aj. Svou pozornost přitom primárně nezaměřuje 

na obsah, ale zabývá se „psychologickými a sociálními důsledky konstrukcí a modelů, 

                                                
64 Společnost Estée Lauder je rovněž globálním držitelem licence pro kosmetické produkty a parfémy 
prodávané pod značkami Tommy Hilfiger, Donna Karan a Kate Spade. 
ŠLAICH, Josef. Estée Lauder získává Rodin, Le Labo a parfémy Frederic Malle. Invogue.cz [online]. 
9. 11. 2014 [cit. 2015-02-07]. Dostupné z www: http://www.invogue.cz/beauty/beauty-novinky/estee-
lauder-ziskava-rodin-le-labo-a-parfemy-frederic-malle. 
Investor relations : corporate profile. Elcompanies.com [online]. [cit. 2015-02-07]. Dostupné z www: 
http://investors.elcompanies.com/phoenix.zhtml?c=109458&p=irol-homeprofile. 
Estée Lauder Companies (EL). Wikinvest.com [online]. [cit. 2015-02-07]. Dostupné z www: 
http://www.wikinvest.com/stock/Estee_Lauder_Companies_(EL). 
65 GHANI, Nazifa. Estée Lauder Companies, Inc. – 2011. Academia.edu [online]. [cit. 2015-02-07]. 
Dostupné z www: http://www.academia.edu/3722783/Estee_Lauder_Inc._-2011. 
The Estée Lauder companies, Inc. : competitors. Finance.yahoo.com [online]. [cit. 2015-02-07]. 
Dostupné z www: https://finance.yahoo.com/q/co?s=EL+Competitors. 
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které zesilují či urychlují existující procesy“ (McLuhan, 2011, s. 21). Jinými slovy, 

důraz klade především na změnu měřítka, tempa či modelu, kdy je médium podle něj 

jakýmsi poselstvím utvářejícím a ovládajícím formu lidské činnosti.66 Užší vymezení již 

média chápe jako prostředky primárně sloužící ke komunikaci, ovšem ke komunikaci 

uskutečňované prostřednictvím primárních67, popřípadě sekundárních68 médií. Nejsou 

tedy ještě spojena výhradně s komunikací masovou „vycházející z jednoho zdroje a 

určenou mnoha příjemcům, kteří mohou být rozptýleni po celém světě“ (DeVito, 2008, 

s. 30). Tu přináší až koncepce médií v pojetí nejužším (Reifová, 2004, s. 139–140). 

 

Právě v něm média „¸kultivují‘ naše představy o reálném světě, a ovlivňují tak 

naše jednání“ (DeFleur, Ballová-Rokeachová, 1996, s. 299). Jedná se o prostředky 

masové komunikace, jejichž prostřednictvím jsou veřejně dostupná, standardizovaná 

sdělení tvořená mediálními profesionály přenášena pomocí technických aparátů 

k velkému, heterogennímu a disperznímu publiku (Reifová, 2004, s. 139). Technický 

charakter médií, jenž je spolu s nepřímým kontaktem mezi autorem sdělení a adresátem 

klíčovým předpokladem masové komunikace (Srpová, 2007, s. 12), zdůrazňuje Fiske 

(2010, s. 16): „médium je v podstatě technickým či fyzickým prostředkem převádějícím 

zprávu na signál, jenž je schopen být přenášen určitým kanálem.“69 

 

V souvislosti s konkrétními prostředky masové komunikace Kotler (2007, 

s. 830) média definuje jako „neosobní komunikační kanály zahrnující tištěná média 

(noviny, časopisy, direct mail), vysílaná média (rádio, televize) a obrazová média 

(billboardy, tabule, plakáty)“. Mezi tištěná média řada autorů (Pelsmacker, 2003; 

Keller, 2007; Karlíček, Král, 2011) řadí především noviny a časopisy, jež podle 

McLuhana (2011, s. 36–46) patří mezi tzv. chladná média mající omezenou schopnost 

                                                                                                                                          
Estée Lauder Companies (EL). Wikinvest.com [online]. [cit. 2015-02-07]. Dostupné z www: 
http://www.wikinvest.com/stock/Estee_Lauder_Companies_(EL). 
66 Jako příklad tohoto pojetí médií McLuhan uvádí elektrické světlo, jehož objevení s sebou podle něj 
přineslo zrušení přirozené hranice mezi dnem a nocí, a tím ovlivnilo časové rozvržení nejrůznějších 
lidských činností závislých na světle. 
67 Mezi primární média Jirák a Köpplová (2003, s. 17) řadí především přirozený jazyk. Schellmann (2004, 
s. 12) doplňuje například gestiku a mimiku či zvuky. 
68 Podstatou sekundárních médií je podle Jiráka a Köpplové (2003, s. 17) překonání časové a prostorové 
omezenosti vysílaných sdělení. Je tedy možné mezi ně zařadit prostředky zajišťující záznam a přenos 
sdělení, jako jsou například obrázky, písmo, telefon či telegraf. 
69 „The medium is basically the technical or physical means of converting the message into a signal 
capable of being transmitted along the channel.“ 
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působit na emoce a vyžadující ze strany příjemců aktivní a intenzivní participaci, 

v rámci níž si musí poskytované sdělení domýšlet.70 

 

Stejně jako noviny dokáží i časopisy zasáhnout velmi široké publikum. Nicméně 

na rozdíl od nich jsou zaměřené na konkrétní cílové skupiny, čímž se výrazně zvyšuje 

jejich schopnost oslovit vybrané čtenáře s podobnými geografickými, demografickými 

či psychografickými charakteristikami. Výhody, jimiž časopisy disponují, lze spatřovat 

také ve vysoké kvalitě reprodukce, jíž je prostřednictvím pestrých barev či neobvyklých 

výjevů obecně možné využít k přilákání pozornosti, dále v možnosti přenášet poměrně 

velké množství podrobných a současně věrohodných informací a v neposlední řadě také 

v dlouhé životnosti přenášených sdělení, kdy se čtenáři mohou k nabízeným informacím 

zpětně vracet (Clow, 2008, s. 242; Pelsmacker, 2003, s. 257; Vysekalová, 2010, s. 39). 

„Časopisy jsou vnímány jako prestižní médium. Jsou často také důvěryhodným zdrojem 

informací“ (Dupont, c2009, s. 98). 

 

Na českém trhu je škála tištěných médií poměrně široká. Zastoupeny jsou zde 

tituly takřka se všemi typy periodicity – od deníků přes týdeníky, čtrnáctideníky 

a měsíčníky až po dvouměsíčníky, čtvrtletníky či ročníky. Setkat se můžeme rovněž 

s tituly vycházejícími nepravidelně.71 Vedle sedmi národních a jednasedmdesáti 

regionálních deníků v České republice aktuálně působí přes patnáct set ústředních 

magazínů zaměřujících se jak na nejrůznější cílové skupiny (muži, ženy, mládež, děti, 

senioři), tak na specifické, se zájmy spojené oblasti života, jako například zdraví, sport, 

móda, bydlení, jídlo, cestování aj.72 Tato poměrně vysoká diferencovanost má za 

následek značný zájem ze strany publika, v rámci něhož čtenáři v časopisech věnují více 

pozornosti i reklamám, neboť, jak poznamenává Clow (2008, s. 241): „ty se vztahují 

k jejich potřebám a přáním.“ 

 

Časopisy životního stylu primárně určené ženám jsou specifické nejen svým 

obsahem zahrnujícím zejména oblast módy a kosmetiky, ale rovněž vzhledem 

                                                
70 Vedle chladných médií McLuhan (2011, s. 36–46) hovoří o tzv. médiích horkých, které v porovnání 
s chladnými nabízejí úplnou informaci a působí na emoce člověka mnohem více. Mezi ně podle 
McLuhana patří především televize, rozhlas, kino, telefon a další. 
71 Data.mds.cz [online]. [cit. 2015-02-17]. Dostupné z www: http://data.mds.cz/free/default. 
72 JINDROVÁ, Dagmar. Úvod do tiskového trhu : situace na trhu. Mediaguru.cz [online]. [cit. 2015-02-
17]. Dostupné z www: http://www.mediaguru.cz/typy-medii/tisk/uvod/. 
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a jazykem. Hoffmannová (in Srpová, 2005, s. 79–80) některé z nich řadí do kategorie 

luxusních, „na křídě“ tištěných magazínů, vyznačujících se velmi sofistikovaným, 

intelektualizovaným, obrazným a k umění inklinujícím vyjadřováním, a primárně 

určených pro V.I.P. sféru a top-manažerky. 

 

Právě toto jejich specifické zacílení vytváří půdu pro prezentaci luxusních 

značek, které jsou rovněž charakteristické svou zaměřeností na vyhraněnou cílovou 

skupinu, do níž se primárně řadí zákazníci spadající do horní a vyšší střední třídy.73 

Provázaností s luxusními značkami jsou v českém prostředí typické například magazíny 

Elle a Marianne, které, jak jsem zmínila již v úvodu, slouží jako zdroj veškeré mé v této 

práci realizované výzkumné činnosti. Podle Unie vydavatelů74 oba zmíněné tituly 

spadají do kategorie „Časopisy životního stylu pro ženy“, v rámci níž se (co se čtenosti 

týče) pravidelně umísťují na předních pozicích. V České republice jsou vydávány 

společností Burda Praha, spol. s.r.o. 

 

1.2.1 Magazín Elle 

Největší světový módní magazín Elle byl založen v Paříži v roce 1945 Hélène 

Lazareffovou.75 Za dobu své existence prošel mnoha změnami a rozšířeními 

a v současné době je vydáván ve čtyřiapadesáti edicích ve více než šedesáti zemích 

                                                                                                                                          
Media projekt 1. 4. – 30. 9. 2014. In: Unie vydavatelů [online]. 2014 [cit. 2015-02-07]. Dostupné z www: 
http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/mpk19tz06.pdf. 
73 Studie provedená agenturou Epsilon v roce 2014 tento segment spotřebitelů rozděluje do čtyř 
specifických kategorií. „True Luxe“ je spotřebitel disponující dostatkem finančních prostředků na 
pravidelný nákup luxusního zboží, a to bez jakýchkoli finančních obav. „Dressed for the Part“ 
konzument nakupuje luxusní předměty především za účelem viditelné demonstrace svého s luxusem 
spojeného životního stylu, přičemž většinou nemá tolik finančních prostředků, aby mohl být označen za 
skutečného klienta pravidelně nakupujícího luxusní značky. „Moments of Wealth“ na nákup konkrétního 
produktu vybrané značky šetří a její zboží nenakupuje příliš často. „Aspirational Shopper“ je pak 
zákazník, který touží po produktech luxusních značek, ovšem nemá finanční prostředky na to, aby jejich 
nákup mohl činit pravidelně. 
The new face of luxury : breaking down the myths and stereotypes of the luxury shopper. 
Engage.epsilon.com [online]. September 2014 [cit. 2015-02-23]. Dostupné z www: 
http://engage.epsilon.com/new-face-of-luxury. 
74 Media projekt 1. 4. – 30. 9. 2014. In: Unie vydavatelů [online]. 2014 [cit. 2015-02-07]. Dostupné 
z www: http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/mpk19tz06.pdf. 
75 The brand : heritage. Ellearoundtheworld.com [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z www: 
http://www.ellearoundtheworld.com. 
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světa.76 V České republice má Elle statut světově nejprodávanějšího luxusního módního 

časopisu s více než dvacetiletou77 tradicí.78 

 

Ve svém profilu se magazín představuje jako moderní titul, který je vždy o krok 

napřed. Na jeho stránkách se vedle kategorie módy, kosmetiky a životního stylu, jež od 

prvopočátku tvoří jeho podstatu, pravidelně objevují také novinky ze světa kultury, 

umění a designu, politická témata či témata týkající se rodiny, kariéry a partnerských 

vztahů. Nedílnou součástí každého vydání jsou rovněž celosvětově známé a slavné 

osobnosti.79 

 

Časopis Elle čtenářům nabízí relevantní, sofistikovaná a zajímavá témata, jejichž 

cílem je především inspirovat, motivovat a podněcovat rozvoj sebevědomí, osobitého 

životního stylu a vlastního názoru. Zaměření na individualitu kromě samotného názvu, 

který lze přeložit jako „Ona“, dokládá rovněž jedna z vět uvedených na oficiálním webu 

magazínu, která říká: „Elle není jen o šatech, ale také o ženě, která je v těch šatech 

oblečená.“80 

 

Stejně jako ve většině světa i v České republice magazín Elle vychází jako 

měsíčník81 a jeho náklad se pohybuje okolo 46 00082 výtisků. Jak uvádí oficiální český 

web vydavatele magazínu, jeho cílovou skupinou jsou primárně vzdělané, sebevědomé 

a ambiciózní ženy s vyššími příjmy ve věku od 20 do 35 let, které dokáží ocenit 

kvalitu.83 Podle aktuálních dat Unie vydavatelů84 je Elle čtvrtým nejčtenějším 

                                                
76 Elle : the mission. Ellemediakit.com [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z www: 
http://www.ellemediakit.com/r5/showkiosk.asp?listing_id=4172450. 
77 Magazín začal být na českém trhu vydáván v roce 1994. 
Key facts : international expansion. Ellearoundtheworld.com [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné 
z www: http://www.ellearoundtheworld.com. 
78 ELLE. Burda.cz [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z www: 
http://www.burda.cz/cs/inzerce/casopisy-zivotniho-stylu/elle. 
79 ELLE. Hearst.com [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z www: 
http://www.hearst.com/magazines/elle. 
ELLE : o titulu. Burda.cz [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z www: http://www.burda.cz/cs/elle/elle-
32015. 
80 „ELLE is not just about the dress – but also about the woman in the dress.“ 
ELLE. Hearst.com [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z www: http://www.hearst.com/magazines/elle. 
81 Jedinou zemí, kde je titul Elle vydáván nikoli měsíčně, ale týdně, je Francie. 
82 Media projekt 1. 4. – 30. 9. 2014. In: Unie vydavatelů [online]. 2014 [cit. 2015-02-10]. Dostupné 
z www: http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/mpk19tz06.pdf. 
83 ELLE. Burda.cz [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z www: 
http://www.burda.cz/cs/inzerce/casopisy-zivotniho-stylu/elle. 
84 Media projekt 1. 4. – 30. 9. 2014. In: Unie vydavatelů [online]. 2014 [cit. 2015-02-10]. Dostupné 
z www: http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/mpk19tz06.pdf. 
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časopisem životního stylu pro ženy na českém trhu. Dvakrát získal ocenění Časopis 

roku, a to konkrétně v letech 2004 a 2007.85 

 

1.2.2 Magazín Marianne 

Časopis na českém trhu známý pod názvem Marianne představuje lokální titul 

zaměřený na finančně zajištěné dospělé ženy s mnoha životními zkušenostmi, které 

vědí, co chtějí. Jedná se o původní projekt vydavatelství BURDA Media 2000, který 

spatřil světlo světa v roce 2000 a od té doby je pravidelně vydáván jako měsíčník. Jeho 

podstatou je přinášet zajímavé, sofistikované a inspirující čtení ženám po třicítce.86 

 

Vedle životního stylu, módy a kosmetiky, tedy oblastí pro tzv. ženský časopis 

nanejvýš charakteristických, je značná část jeho obsahu věnovaná rovněž společensky 

významným tématům, tématům kariéry či péče o děti a domácnost. Marianne čtenářkám 

primárně nepředstavuje slavné tváře a celebrity, jako je tomu v případě magazínu Elle, 

ale zaměřuje se spíše na zajímavé a mnohdy neznámé osobnosti, které svými 

zkušenostmi a příběhy dokáží inspirovat.87 

 

Časopis je momentálně třetím nejčtenějším titulem životního stylu pro ženy 

s nákladem pohybujícím se kolem 67 00088 výtisků. Podle dat uváděných vydavatelem 

získal třikrát ocenění Časopis roku (2005, 2006, 2013), a odborný časopis Strategie ho 

dokonce označil za Nejlepší nový časopis roku 2000.89 

 

                                                
85 ELLE. Burda.cz [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z www: 
http://www.burda.cz/cs/inzerce/casopisy-zivotniho-stylu/elle. 
86 Marianne : o titulu. Burda.cz [online]. [cit. 2015-02-11]. Dostupné z www: 
http://www.burda.cz/cs/marianne/marianne-32015. 
Marianne. Burda.cz [online]. [cit. 2015-02-11]. Dostupné z www: 
http://www.burda.cz/cs/inzerce/casopisy-zivotniho-stylu/marianne. 
87 Tamtéž. 
88 Media projekt 1. 4. – 30. 9. 2014. In: Unie vydavatelů [online]. 2014 [cit. 2015-02-10]. Dostupné 
z www: http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/mpk19tz06.pdf. 
89 Marianne. Burda.cz [online]. [cit. 2015-02-11]. Dostupné z www: 
http://www.burda.cz/cs/inzerce/casopisy-zivotniho-stylu/marianne. 
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2. Metodologická část 
V metodologické části práce se zaměřuji na vymezení klíčových přístupů, jejichž 

znalost je nezbytná pro další, analytický úsek. Konkrétně se zabývám sémiotikou 

a pragmalingvistikou, s nimiž neoddělitelně souvisí persvaze. 

 

Přestože jsem si plně vědoma skutečnosti, že se výše uvedené oblasti vzájemně 

prolínají, a jedna tedy není nadřazena druhé,90 jsem pro účely této práce nucena vymezit 

jeden konkrétní způsob, který dle mého názoru nejlépe přispěje k jejich kompletnímu 

poznání a následně i k samotné analýze. 

 

Nejprve proto vymezuji termín persvaze, jenž je dle mého soudu společný 

oběma dalším oblastem, čili sémiotice i pragmalingvistice. Persvazi zde tedy nahlížím 

jako zastřešující přístup, jehož projevy se v praxi objevují v komunikaci realizované jak 

obrazem, tak prostřednictvím slov. Nebo naopak, jako složku komunikace využívající 

nejen prostředků jazykových, ale též obrazových. Následně se pak detailněji zabývám 

sémiotikou, s jejímiž zájmy úzce souvisí studium neverbální komunikace (Jirák, 

Nekvapil, Šoltys, 1996, s. 78). Za akceptování skutečnosti, že „sledujeme-li souvislost 

neverbální komunikace s užíváním přirozeného jazyka a znakových systémů vůbec, 

můžeme za prostředek neverbální komunikace považovat vše, co má (i potenciálně) 

povahu znaku“ (tamtéž), kladu v této souvislosti důraz především na obrazovou složku 

sdělení. Naopak v případě pragmalingvistiky, již definuji jako poslední ze všech tří 

nahlížených oblastí, se pak vzhledem k její podstatě, kterou tvoří jazyk a jeho fungování 

ve veřejné komunikaci, zaměřuji zejména na účelnost řeči a jednotlivých slov. 

 

2.1 Persvaze, sémiotika a pragmalingvistika jako součást 
komunikace 

Komunikace odjakživa patří mezi neoddělitelné součásti a základní potřeby 

společnosti. Přestože, nebo spíše právě proto, že zasahuje do velkého množství oblastí 

                                                
90 Teoreticky je například pragmatika jednou ze tří částí sémiotiky, ovšem vzhledem k jejímu velmi 
úzkému historickému vztahu rovněž k rétorice (Palek, 1997, s. 226) je ji z mého pohledu nutné pojímat 
z mnohem širšího hlediska. Na komplexnost pragmalingvistiky a její těsnou propojenost s dalšími dvěma 
zmiňovanými oblastmi poukazuje trojice autorů Watzlawick, Bavelasová, Jackson (2011, s. 24–25): „(...) 
daty pro pragmatiku nejsou jen slova, jejich konfigurace a jejich významy – tedy data náležející syntaxi 
a sémantice -, ale také všechny neverbální průvodní projevy, včetně takzvané řeči těla.“ 
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lidského působení, v podstatě neexistuje její jedna obecně platná definice a spíše se 

v hojném počtu objevují formulace, v rámci nichž je komunikace pojímána z hlediska 

oborů, k nimž se aktuálně vztahuje. Ve spojitosti s masovým pojetím ji lze vymezit jako 

„proces přenosu nejrůznějších informačních obsahů v rámci různých komunikačních 

systémů, za použití různých komunikačních médií, zejména prostřednictvím jazyka“ 

(Vymětal, 2008, s. 22). Jedno z nejvýstižnějších shrnutí masové komunikace nabízí 

Srpová (2007, s. 12), podle níž jde o „proces, během něhož dochází k přenosu 

masového sdělení (text, hudba, obraz) od jeho odesílatelů, komunikátorů (autora, zdroje 

sdělení, novináře, spisovatele, režiséra a jeho štábu, redaktora...) prostřednictvím 

masových médií (knihy, rozhlas, televize, noviny, filmy, reklama, web, hudební nosiče, 

iPod... a všechny jejich technické doplňky) k masovému adresátovi (publikum, čtenáři, 

diváci, posluchači) (...)“. Důležitý je přitom cíl tohoto masového šíření informací, jenž 

například Jirák, Nekvapil a Šoltys (1996, s. 72) spatřují ve vyvolávání zamýšlených 

významů v rozrůzněném publiku a ve snaze ho ovlivnit. 

 

Fungování masové komunikace se snaží popsat několik modelů. Základní, tzv. 

přenosový či lineární, model na komunikaci nahlíží jako na proces přenosu sdělení od 

podavatele, klíčového článku procesu, k příjemci prostřednictvím kanálu, a soustřeďuje 

se tak zejména na mechaniku průběhu vlastního komunikačního aktu (Jirák, Köpplová, 

2009, s. 26 a 266).91 S definováním tohoto modelu je spojován Laswell, podle něhož 

komunikace probíhá sledováním následující linky: „Kdo říká co komu jakým kanálem 

a s jakým účinkem?“ (McQuail, 2007, s. 72). Touto formulí Laswell v podstatě rozkládá 

proces komunikace na pět částí:  

1. komunikátor (kdo?) 

2. výpověď (co?) 

3. recipient (komu?) 

4. médium (jakým kanálem?) 

5. účinek (s jakým účinkem?) 

 

Laswellův model představuje jakýsi základ snažící se vymezit pozici médií jako 

významného stavebního prvku v komunikačním procesu (Schellmann, 2004, s. 19), na 

                                                
91 Celkový význam sdělení přitom, jak uvádí Jirák a Köpplová (2009, s. 266), tento model vnímá jako 
vlastnost komunikačního aktu, která komunikaci umožňuje. Jinými slovy, význam považuje za součást 
celého procesu komunikace. 
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který, ve snaze ho zdokonalit, navázala celá řada dalších autorů. Zatímco ovšem někteří 

Laswellův model pouze rozšiřují a na proces komunikace nahlížejí dosti podobně, tedy 

z pozice podavatele, jiní si více všímají role příjemců, kteří sdělení nemusí vždy vnímat 

a chápat tak, jak odesílatel zamýšlel. Tento, tzv. příjmový, model vychází z „analýzy 

příjmu“, tedy z představy, že „mediovaná sdělení jsou vždy otevřená a ¸polysémní‘ 

(mají více významů) a jsou interpretována podle kontextu a podle kultury příjemců“ 

(McQuail, 2007, s. 76). Základ chápání tohoto přístupu ke komunikaci můžeme nalézt 

u Halla a jeho modelu procesu kódování a dekódování (in During, 1999, s. 507–517), 

jehož prostřednictvím Hall upozorňuje na možnost manipulace jazykem a médii na 

straně podavatele a odlišný výklad či odmítnutí sdělení na straně příjemce. 

 

Každá komunikace, jak uvádí Machová a Švehlová (2001, s. 70), je kromě 

sociálních norem a cílové hodnoty zprostředkována též znakově, tedy verbálním 

a neverbálním kódem,92 v jejichž rámci se uplatňuje celá řada přístupů a analýz. Pro 

potřeby této práce, jak jsem již naznačila v úvodu této kapitoly, bude má pozornost 

zaměřena na tři z nich, a sice na persvazi, sémiotiku a pragmalingvistiku, jež se 

značným způsobem podílejí na formování konečné, ať už obrazové, či jazykové, 

podoby mediálních textů. 

 

2.1.1 Persvaze 

Přesvědčování neboli persvaze93, „tvoří důležitou součást komunikace ve všech 

oborech lidské činnosti, ale i ve všech typech lidských vztahů“ (Doubravová, 2002, s. 

110), a představuje tak jeden z klíčových komunikačních prvků užívaných k oslovování 

veřejnosti, a to jak v rámci verbálních, tak i neverbálních sdělení. Mills (2000, s. 2) 

pojem persvaze definuje jako „proces změny nebo posílení postojů, přesvědčení nebo 

chování“94. Perloff (2010, s. 12) tuto myšlenku rozvádí a o persvazi hovoří jako 

o symbolickém procesu, v němž se komunikátor snaží přesvědčit příjemce ke změně 

postoje či chování prostřednictvím vysílání zprávy v atmosféře svobodné volby. 

 

                                                
92 Na komplexnost fenoménu komunikace, jenž v sobě zahrnuje propojení několika různých aspektů, 
poukazují rovněž Jirák, Nekvapil a Šoltys (1996, s. 71), kteří zmiňují tři stěžejní způsoby pojímání 
komunikace, a sice jako proces výměny informací, jako jistou formu interakce (ovlivňování) 
a v neposlední řadě jako práci se znakem a kódem. 
93 Z latinského persuadere – přemlouvat, přesvědčovat (Skácel, 2003, s. 5). 
94 „Persuasion is the process of changing and reinforcing attitudes, beliefs, or behavior.“ 
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Přestože každá z uvedených definic nahlíží na persvazi z nepatrně odlišného 

úhlu pohledu, dá se říct, že v konečném důsledku obě sdělují v podstatě jedno a totéž, 

a sice, že persvaze představuje specifický proces lidské komunikace, jehož hlavní rys 

spočívá především ve vědomém záměru přesvědčit, ovlivnit, a dosáhnout tak určité 

změny. Petty a Cacioppo (1986) konkrétně hovoří o změně postoje, která podle nich 

probíhá dvěma cestami – ústřední a periferní. Dochází-li ke změně postoje prvním 

zmíněným způsobem, osoba zúčastněná v komunikaci se aktivně zabývá obsahem 

sdělení a soustředí se na něj. Pokud dojde ke změně postoje i přesto, že se osoba 

o sdělení nijak více nezajímá, nebo pro ni není relevantní, jedná se o cestu periferní. 

 

2.1.1.1 Vývoj přesvědčování 

Metoda přesvědčování sahá hluboko do historie společnosti. Z tvrzení Krause 

(1998, s. 19), že „schopnost působit silou slova, vyprávět, přesvědčit, byla v období 

antických počátků evropské vzdělanosti hodnotou vysoko oceňovanou“, je patrné, že její 

počátky je možné sledovat již ve starověkém Řecku, kde jí disponovali především 

řečníci označovaní jako tzv. rétoři, kteří verbálního projevu využívali zejména v Senátu 

či v soudních řízeních (Larson, 2013, s. 16). Na místo výrazu persvaze byl však v těchto 

dávných dobách užíván pojem rétorika – umění ovládnout slovo a ovlivnit auditorium, 

jejíž pravidla se vztahovala na celou oblast přesvědčovací (persvazivní) komunikace, 

tedy nejen na mluvené slovo, ale rovněž slovo psané (Kraus, 1998, s. 15, 19). 

 

V průběhu historie, kdy se tento fenomén stal oblastí zájmu mnoha ve své době 

významných filozofů95, se persvazivní prostředky komunikace snad nejvýrazněji 

projevily v souvislosti s první a druhou světovou válkou. Zatímco ovšem v době po 

první světové válce byla persvaze chápána jako komunikace obsahující a přinášející 

logické argumenty, druhá světová válka tento postoj zcela přetvořila a přivedla do 

života společnosti komunikaci založenou na demagogickém přesvědčování ze strany 

mocných komunikátorů, jako byl Roosevelt či Hitler, a prostřednictvím publiku nepříliš 

známých médií (rádio, film) (Larson, 2013, s. 19), s jejichž působením ve smyslu šíření 

                                                
95 Mezi první teoretiky, kteří se na základě svého zájmu o oblast rétoriky začali podrobněji zabývat 
vědeckým zkoumáním persvaze, patřil Aristotelés, který ve svém díle Rétorika (2010) vymezil tři druhy 
přesvědčovacích prostředků, respektive tři složky persvaze – ethos, založeném na povaze řečníka, jeho 
chování a důvěryhodnosti, pathos, zaměřeném na adresáty, konkrétně na vzbuzování jejich citů, a logos 
spočívajícím v řeči, konkrétně ve výběru slov, využití faktických údajů, příběhů atd. 
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státní ideologie se ve společnosti vžilo označení propaganda. Dá se tedy říct, že druhá 

světová válka více odhalila emoční charakter persvazivních sdělení, na něž mimo jiné 

v negativním slova smyslu poukazoval již Platon, když „radil, aby se řečník emocím, tj. 

emočnímu apelu vyhnul, protože odvádí od pravdy“ (Srpová, 2005, s. 202). 

 

2.1.1.2 Persvaze dnes 

I přes rozporuplné historické milníky však persvaze představuje všudypřítomnou 

složku komunikace dodnes. Při jejím detailnějším prozkoumání lze dokonce zjistit, že 

„za dva a půl tisíce let se v zásadě nezměnil obsah rétorických pouček, ani obvyklý 

způsob jejich uspořádání nebo užívaná terminologie“ (Kraus, 1998, s. 9). Vedle mnoha 

jiných oblastí se metody přesvědčování stále intenzivněji uplatňují i v oblasti masové 

komunikace, v rámci níž „se persvaze soustřeďuje na užití médií k prezentaci sdělení, 

která jsou záměrně sestavena tak, aby u určitých skupin příjemců vyvolala jisté formy 

jednání“ (DeFleur, Ballová-Rokeachová, 1996, s. 281). 

 

Se zaměřením pozornosti na tištěné magazíny je přítomnost persvaze patrná 

nejen v klasických reklamních textech96, ale, jak se budu v dalším průběhu této práce 

snažit ukázat, také v redakčních obsazích. V souvislosti s persvazivitou v reklamě řada 

autorů (Kotler, 2007; Keller, 2007; Pelsmacker, 2003) hovoří o tzv. přesvědčovací 

reklamě, jejímž cílem „je vytvoření vztahu mezi značkou a jejím užitkem, přínosem na 

základě sdělení, které zvýší její vnímanou kvalitu a zájem zákazníků koupit a vyzkoušet“ 

(Pelsmacker, 2003, s. 77).97 

 

2.1.1.3 Strategie přesvědčování 

Jako každá forma komunikace má i persvaze jistou strategii působení, jíž 

dosahuje svých cílů. DeFleur a Ballová-Rokeachová (1996, s. 283–302) dělí strategii 

přesvědčování z hlediska jejího vlivu na konečné chování jednotlivce do tří rovin: 

                                                
96 Tuto skutečnost potvrzuje Reifová, když ve Slovníku mediální komunikace (2004, s. 209) na reklamu 
nahlíží jako na „způsob persvazivní komunikace, během níž jeden subjekt (komerční či nezisková 
organizace; popř. soukromá osoba) nabízí svůj produkt, službu nebo ideu veřejnosti s cílem přimět ji ke 
změně postojů či nákupního chování“. 
97 Úzký vztah přesvědčování a reklamy naznačuje i Nöth (1990, s. 188–191), který v této souvislosti 
upozorňuje na jakousi magickou komunikaci, v rámci níž lze k reklamě vztáhnout zejména dva typy 
magie, a sice magii verbální, která může být implicitní či explicitní, a neverbální, v rámci níž mohou mít 
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psychodynamické, orientované na psychické, subjektivní procesy uvnitř člověka, 

sociokulturní, kladoucí důraz na vnější síly a faktory působící na jedince, a konstruování 

významu, založené na představě, že chování je formováno poznáním. Za stěžejní přitom 

tato dvojice autorů považuje přístup psychodynamický soustřeďující se na citovou nebo 

poznávací (kognitivní) složku. Tato strategie je podle jejich slov založena na představě, 

že většinu kognitivních faktorů jedinec získává v procesu socializace, a proto podaří-li 

se tyto faktory prostřednictvím persvaze změnit, podaří se vyvolat určitou změnu v jeho 

chování. Podle tohoto přístupu tak lze o prostředcích masové komunikace uvažovat jako 

o nástrojích, s jejichž pomocí lze pozměnit strukturování vnitřní psychiky člověka, a tím 

ovlivnit jeho konečné chování, jednání a rozhodování. 

 

Vybíral (2009, s. 163–164) mezi konkrétní strategie přesvědčování řadí: 

− opakování, 

− vyzdvihování předností, 

− zamlčování nevýhod či rizik, 

− strategie odvolávající se na autority, 

− strategie uvádějící podložené argumenty,  

− citové vydírání aj., 

a přitom zdůrazňuje, že v rámci mnoha z nich nemusí být přesvědčování na 

první pohled vůbec zřejmé. 

 

Jednou z oblastí, ve které se strategie přesvědčování často uplatňuje, jsou 

emoce98, v rámci nichž se podavatel skrze mediované sdělení snaží u příjemce vyvolat 

různé citové stavy, které mohou mít zásadní vliv na výslednou reakci. Jedním 

z takových stavů je například strach99, jenž je v persvazivních sděleních často 

vyvoláván hrozbou z negativních důsledků (Vysekalová, 2012, s. 173). Jasnou strategii 

práce se strachem představuje Koukolík (2010, s. 209), třebaže se v jeho pojetí jedná 

o taktiku spojenou s oblastí propagandy. Konkrétně vyvolávání strachu vyděluje do čtyř 

po sobě následujících kroků:  

                                                                                                                                          
znaky formu neverbálních aktů, vizuálních obrazů (magických ikon), sémiotických artefaktů (amuletů 
a talismanů) či přirozených znaků (indexů). 
98 Podle Nakonečného (2012, s. 13) je pojem emoce významově ztotožňován s pojmem cit a označuje 
prožívání stavů jako jsou radost, smutek, hněv, závist, lítost, strach atd. 
99 Strach lze obecně definovat jako určitou formu reakce na stávající nebo hrozící nebezpečí (Nakonečný, 
2012, s. 334). Pardel (1977, s. 196) konkrétněji říká: „Pojem strach se používá jako označení 
komplexních, chronických, emocionálních stavů, při kterých subjekt prožívá úzkost, bojácnost, hrůzu.“ 
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1. oznámení ohrožení či hrozby, 

2. doporučení, jak se zachovat, 

3. pochopení, že doporučené řešení bude úspěšné, 

4. ujištění, že doporučené řešení je proveditelné a lze podle něj jednat, 

a současně dodává: „čím se jedinec víc bojí, tím snadněji se účastní nějaké preventivní 

akce (...).“ Z tohoto můžeme usuzovat, že pokud má být apel založený na strachu 

účinný, musí příjemcům poskytnout jistotu, že nebezpečí lze odvrátit. V praxi se s touto 

strategií často setkáváme například v oblasti reklamy, kde nám prodejce nejprve nažene 

strach upozorněním, že můžeme v určitém ohledu strádat, a následně nabídne řešení, 

které nás ještě může zachránit. Nejenže nás tedy prodávající touto cestou přesvědčí 

produkt koupit, ale přiměje nás koupit ho s dobrým pocitem, že existuje pomoc, díky 

níž se náš stav zlepší. „Nejde o to pouze prodat. Jde o to, aby nám obchodník prodal 

(...) naše štěstí nebo přinejmenším spokojený pocit – a my mu za to ještě byli vděční“ 

(Vybíral, 2003, s. 84). 

 

Strach ovšem není jediným city ovlivňujícím prostředkem. Velmi silně na emoce 

působí rovněž erotika. Ta je již od nepaměti spojována především s vizuální složkou 

komunikace koncentrující se kolem různé míry odhaleného těla. I když je tato forma 

apelu poměrně vrtkavá a mnohdy se ze strany recipientů nemusí setkat s přijetím, při 

vhodném užití může být naopak velmi účinná100 (Vysekalová, 2014, s. 88–91), což 

mimo jiné potvrzuje i Horňák (2014, s. 178), který k oběma výše uvedeným 

persvazivním technikám přidává ještě humor a stručně konstatuje: „Strach patří spolu 

s humorem a sexem k nejsilnějším emocionálním apelům.“ 

 

Ať už je ovšem v předávaném sdělení zastoupena jakákoli emoce stimulující 

složka, měla by úspěšná komunikace, jak poukazuje Tellis (2000, s. 142), obsahovat 

rovněž logické argumenty, tedy zahrnovat zdůvodňování. Pokud totiž emoce 

v persvazivních sděleních figurují v menší míře či dokonce vůbec, představuje právě 

argumentace101 prostředek, díky němuž lze dosáhnout přijetí teze, která je předkládána. 

                                                
100 V oblasti reklamy toto platí zejména v propojení erotiky s konkrétním produktem, který reklama 
propaguje. Velmi dobře funguje například spojení nahého těla a spodního prádla, což již po dlouhá léta 
dokazuje například značka Calvin Klein, jejíž reklamní kampaně propagující spodní prádlo se již od 
90. let těší nesmírné popularitě. 
101 „Argumentací se dá nazvat taková komunikační strategie produktora (autora promluvy nebo textu), 
kterou se tento snaží přesvědčit recipienta (příjemce) k tomu, aby přijal určitý názor“ (Hornová, 2012, 
s. 11). 
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Jinými slovy, aby zdroj persvaze posluchače přesvědčil, musí předložit vhodný 

argument, přičemž, jak uvádí Čmejrková (2000, s. 225), nejsilnějším argumentem je 

prezentace věci jako faktu. V rámci užšího komerčního vymezení v tomto ohledu platí: 

„Emoce mohou vést, ale jsou to pádné důvody, které uzavírají dohodu v subtilním 

obchodním svádění mezi produktem a spotřebitelem“102 (Danzigerová, 2004, s. 221). 

 

Výše uvedená fakta lze v podstatě shrnout tak, že proces přesvědčování se 

v komunikaci soustřeďuje na dvě významné oblasti – s logikou neoddělitelně spojené 

vědomí a vedle něj také podvědomí, jež naopak souvisí s emocemi. V rámci vědomé 

složky mysli se podle Borga (2013, s. 20) posluchač daleko více zaměřuje na logické 

důkazy a fakta, a při vyhodnocování situace tak primárně využívá svého rozumu. 

Naopak v souvislosti s podvědomím dá spíše na své subjektivní pocity a emoce 

a faktickou stránku věci uvažuje až na druhém místě. Jinými slovy, zatímco u působení 

persvazivního sdělení na vědomou část lidské mysli je výsledkem racionální rozhodnutí, 

kdy jedinec sdělení nejprve logicky zpracuje a teprve poté přejde k dalšímu 

zhodnocování, u zaměření na podvědomí racionalita ustupuje před intuicí a instinkty. 

 

V souvislosti s cestou k přesvědčivosti Borg (2013, s. 21–24) dále zdůrazňuje103 

důležitost upřímnosti a empatie, kdy konkrétně říká, že aby se původci sdělení podařilo 

ovlivnit a přesvědčit členy publika, musí být schopen odhalit jejich myšlenky a pocity a 

současně disponovat upřímností, a působit tak nanejvýš důvěryhodně.104 Abychom tedy 

ze strany těch, které se snažíme přesvědčit, dosáhli přijetí námi sdělovaných informací, 

musíme umět proniknout do jejich myšlení, vcítit se do jejich pozice a díky tomu vědět, 

jak s nimi jednat, a zároveň na základě své upřímnosti komunikovat přímo a otevřeně. 

 

                                                
102 „Emotions may lead, but justifiers close the deal in the subtle commercial seduction between 
a product and a consumer.” 
103 S odkazem na Aristotela. 
104 Podobný pohled na úspěšnost procesu přesvědčování nabízí DeFleur a Ballová-Rokeachová (1996, 
s. 284–285), kteří s odkazem na Festingera hovoří o tzv. mechanismu kognitivní disonance, původně 
vycházejícímu z oblasti psychologie, jehož podstata spočívá v tom, že každý člověk disponuje vlastním 
konzistentním viděním reality a podnět, který toto vidění nějakým způsobem naruší, má jedinec tendenci 
automaticky odmítnout. Naopak popud, který je s jeho nazíráním reality logicky v souladu, často přijímá 
bez podrobnějšího ověřování. V souvislosti s touto teorií se tak dá usuzovat, že adresáty je možné 
přesvědčit pouze na základě tvrzení, která zapadají do jejich hodnotových systémů. Naopak sdělení, která 
jsou s jejich očekáváním v rozporu, se v podstatě míjejí účinkem (Vybíral, 2009, s. 164). 
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2.1.1.4 Ovlivňování a manipulace 

S přesvědčováním neoddělitelně souvisí ovlivňování, jehož podstatou je vyvíjení 

většího tlaku, než je tomu v případě persvaze. Stále jde ovšem o aktivitu, již si příjemce 

uvědomuje (Husáková, 2006, s. 22). Jinými slovy, v obou případech platí, že „pokud 

někoho o něčem přesvědčuji, vykonávám na něj nátlak působením na jeho mysl, na jeho 

přesvědčení, jež mohu chtít vyvolat, utvrdit, změnit apod.“ (Čmejrková in Srpová, 2005, 

s. 46), rozdíl spočívá pouze v tom, jakou podobu a intenzitu vykonávaný nátlak má. 

Ovlivňování může v jistém okamžiku přerůst až v manipulaci. Hranice mezi oběma 

těmito formami působení přitom nejsou pevně dány a lze pozorovat, že se spíše 

prolínají, než aby se vzájemně vymezovaly. 

 

Nahlížení na vztah manipulace a persvaze je u mnoha autorů různé. Zatímco 

někteří se ke spojování těchto dvou pojmů moc neuchylují, jiní u nich spatřují 

významné souvislosti. Například Perloff (2010, s. 24) manipulaci chápe jako jistou 

součást persvaze, když se vyjadřuje slovy: „Manipulace je přesvědčovací technika, 

která nastane, když komunikátor maskuje své skutečné persvazivní cíle a doufá, že uvede 

příjemce v omyl tím, že mu poskytne zprávu popírající jeho skutečný záměr.“105 Lakhani 

(2005, s. 12–13) přímo uvádí, že persvaze s manipulací souvisí tak těsně, že je často 

velmi obtížné mezi nimi rozeznat jasnou hranici. Klíčový rozdíl přitom spatřuje 

zejména v záměru osoby, která přesvědčuje. Podobný názor zastává i Srpová (2005, 

s. 206), která na vztah mezi manipulací a persvazí nahlíží jako na tzv. janusovské 

dilema106, podle něhož „persvaze a manipulace jsou tedy dvě strany jedné mince, sdílejí 

mnohé metody a prostředky“. Stejně jako Lakhani, i ona tvrdí, že není jednoduché určit 

mezi oběma pojmy přesnou hranici. Hlavní rozdíl přitom dle jejích slov tkví ve svobodě 

rozhodování, která je u manipulace adresátovi ponechána jen zdánlivě. „K manipulaci 

slouží obdobné prostředky jako k persvazi, ale kromě nich je využívána např. lež, 

záměrně nepravdivé tvrzení nebo záměrné zamlčení některých informací, které jsou pro 

zdroj a jeho cíl nepříznivé“ (Srpová, 2005, s. 203). Ve snaze o diferenciaci obou pojmů 

                                                
105 „Manipulation is a persuasion technique that occurs when a communicator disguises his or her true 
persuasive goals, hoping to mislead the recipient by delivering an overt message that belies its true 
intent.” 
106 Srpová v tomto ohledu hovoří o metaforickém přirovnání k římskému bohu bran, dveří, začátků 
a konců Janusovi, který byl zobrazován se dvěma tvářemi, z nichž každá se dívala na jinou stranu, což lze 
ve spojení s persvazí a manipulací chápat jako symbol něčeho zrádného, dvojakého, jako zobrazení 
„člověka dvojí tváře“, který něco jiného říká a něco jiného si myslí. 
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přitom Srpová (2005, s. 206) navrhuje rozlišení dle kritéria prospěchu, tedy podle toho, 

kdo ze změny způsobené persvazí benefituje, zda zdroj, nebo adresát. 

 

Vrátíme-li se od manipulace zpět k samotnému procesu přesvědčování, obecně 

platí, že „pro tento typ komunikace je typické využití celého spektra prostředků 

argumentačních, jazykových, gestických a zvukových, a to jak ve formě bezprostřední 

komunikace, tak komunikace prostřednictvím obrazu, zvuku nebo médií vůbec“ 

(Doubravová, 2002, s. 99), a proto, jak již ostatně bylo zmíněno, je pro správné 

a dostatečné nahlédnutí na celou problematiku třeba vymezit další dva přístupy s touto 

oblastí související – sémiotiku a pragmalingvistiku, k nimž podle Krause (1998, 

s. 17–18) vede od persvaze, respektive antické rétoriky, přímý i zprostředkovaný vývoj. 

 

2.1.2 Sémiotika 

„Ke komunikaci dochází, když vysíláte nebo přijímáte sdělení a přiřazujete 

význam signálům druhé osoby“ (DeVito, 2008, s. 34). Právě význam, jak uvádí Burton 

a Jirák (2001, s. 279), přítomný v textech, do nichž jsou zakódována nejrůznější 

předávaná sdělení, představuje hierarchickou strukturu, kterou je možné analyzovat 

a interpretovat. Těmito činnostmi se zabývá nauka označovaná jako sémiotika, jež se 

konkrétně „věnuje studiu procesů společenské produkce významů v komunikaci za 

použití znakových systémů (kódů) a analýze jejich užití v komunikační praxi“ (Jirák, 

Köpplová, 2009, s. 269). 

 

2.1.2.1 Počátky sémiotiky a její vymezení 

Základ moderní sémiotiky takřka ve stejnou dobu položili švýcarský 

jazykovědec Ferdinand de Saussure a americký filozof a logik Charles Sanders Peirce, 

když začali uvažovat o vzniku a existenci samostatného oboru pro studium významů, 

které jsou obsaženy ve znacích a symbolech (Malá, 2014, s. 6). 

 

Saussure se o nově vznikající vědě, již na základě řeckého slova sēmeîon (znak) 

nazval sémiologie, poprvé zmiňuje v Kursu obecné lingvistiky (2007, s. 52), když říká: 

„Lze si tedy představit vědu, která studuje život znaků v životě společnosti. Tvořila by 

část sociální psychologie a v důsledku toho i obecné psychologie; (...). Ukázala by nám, 
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z čeho sestávají znaky a které zákony je řídí.“ Saussure prostřednictvím sémiologie 

představil nový přístup k jazyku, kdy jazyk pojmul jako systém, v němž „nelze studovat 

jeho jednotlivé prvky odděleně od ostatních“ (Černý, Holeš, 2004, s. 27–28), a navrhl 

tak zcela nové pojetí lingvistiky spočívající v nastolení jazykovědného strukturalismu 

(tamtéž). Podle tohoto vymezení lze jazyk popsat jak z hlediska systémového, kdy je 

chápán jako uspořádaný celek – langue, tak i po stránce komunikační činnosti, kdy je ve 

formě řeči užíván v konkrétní situaci – parole (Machová, Švehlová, 2001, s. 70). 

 

Peirce v rámci svého anglosaského pojetí na rozdíl od frankofonního, které 

nabídl Saussure, vědu pojmenoval sémiotika. Za jeho největší přínos můžeme považovat 

klasifikaci znaků, v rámci níž vytvořil a zhodnotil jednotlivé triády vzhledem k třídám 

znaků (Palek, 1997, s. 6). „(...), v odborné veřejnosti se ujala triáda vztahující se 

k relaci znak-předmět“ (Doubravová, 2002, s. 49) zahrnující: 

− ikony, znaky založené na vztahu podobnosti (např. obrazy, fotografie, 

s jazykem spojené metafory atd.), 

− indexy, znaky mezi nimiž platí vztah souvislosti (např. stopy v písku) a 

− symboly, znaky spojené konvencí (např. kříž jako symbol křesťanství) 

(Černý, Holeš, 2004, s. 26–27). 

 

V českém prostředí se sémiotice věnuje celá řada autorů. Černý a Holeš (2004, 

s. 15) ji vymezují jednoduše jako vědu o znakových systémech. V souvislosti s teorií 

komunikace o sémiotice hovoří Doubravová (2002, s. 23), podle níž se oba obory 

částečně překrývají, a to zejména v oblasti znakové složky komunikace. Hoffmanová 

pak na tuto vědu nahlíží z hlediska stylistiky a říká: „Sémiotika se zabývá znaky 

a znakovými systémy; její možné dotyky se stylistikou je tedy třeba hledat hlavně tam, 

kde se v našem vyjadřování a dorozumívání uplatňují různé znakové systémy, z nichž 

vybíráme své výrazové prostředky“ (Hoffmannová, 1997, s. 130). 

 

2.1.2.2 Znak, kód, význam 

Jak vyplývá z výše uvedených pohledů, „je pro pochopení významu nějakého 

mediovaného sdělení rozhodující rozeznat a pochopit specifické znaky, jež jsou ve 

sdělení použity“ (Burton, Jirák, 2001, s. 72). Znak, jenž lze tedy považovat za jakýsi 

základní stavební prvek sémiotiky, velmi jednoduše řečeno, představuje vše, co 
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v komunikaci odkazuje k něčemu jinému (Jirák, Köpplová, 2003, s. 134). Dle Černého 

a Holeše (2004, s. 16) má nejpřijatelnější definice pojmu znak dvě základní části a zní 

přibližně následovně: „1. Znak (signum, signans) je něco, za čím se skrývá něco jiného 

(signatum, referent, věc), a 2. existuje někdo, kdo si takový vztah uvědomuje.“ Dá se 

tedy říct, že znak ve své podstatě přestavuje „dohodou stanovený materiální objekt, 

který v komunikační události (sdělování či interpretaci skutečnosti) zastupuje jiný objekt 

nebo jev“ (Jirák, Nekvapil, Šoltys, 1996, s. 41), respektive odkazuje k nějakému 

aspektu reality, o němž chceme komunikovat (McQuail, 2007, s. 277). 

 

Úplný význam sdělení nám ovšem zprostředkovávají až celé soubory znaků, 

obecně označované jako kódy107 (Burton, Jirák, 2001, s. 73). Ty, jak můžeme tušit, 

představují systémy skládající se z určitých význam nesoucích jednotek (znaků), jež 

společnost určitým způsobem interpretuje (Černý, Holeš, 2004, s. 20–21). Řečeno slovy 

Fiskeho (2010, s. 61), kódy reprezentují systémy, do nichž jsou znaky organizovány. 

Tyto systémy se přitom řídí specifickými pravidly, na nichž se shodli všichni členové 

dané komunity. Výstižné shrnutí nabízí Jirák a Köpplová (2009, s. 272), podle nichž je 

kód „jakýkoli systém vzájemně souvisejících znaků a pravidla pro jejich užívání, na 

nichž se shodují příslušníci kultury, subkultury či sociálního prostředí, v nichž se 

příslušný kód užívá“. 

 

2.1.2.3 Denotace, konotace, mýtus 

V souvislosti s užíváním znaků, odkrýváním podstaty znakových systémů a tedy 

i jejich prostřednictvím formovaných významů, jež „mohou nejen odkazovat k nějakým 

smyslově uchopitelným skutečnostem (...), ale také k zobecněným představám o nich a 

k postojům, pocitům a hodnocením s nimi spojovaným, ale také k obecně platným 

společenským soudům, předsudkům či smyšlenkám (...)“ (Jirák, Köpplová, 2003, s. 

134), rozlišujeme tři roviny označování neboli signifikace – denotaci, konotaci a mýtus. 

 

Termíny denotace a konotace, jak tvrdí Chandler108, shodně popisují vztah mezi 

označujícím a označovaným.109 Ovšem zatímco denotace je charakterizována jako 

                                                
107 Burton a Jirák (2001, s. 74–75) rozlišují kódy primární, jež jsou v rámci každého společenství 
univerzální (např. přirozený jazyk), a sekundární, které mají svá vlastní pravidla týkající se užití 
primárních kódů v určitých typech komunikace (např. lifestylové časopisy pro ženy). 
108 CHANDLER, Daniel. Semiotics for beginners : denotation, connotation and myth. Visual-
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doslovný či zjevný význam znaku, konotace se týká spíše odkazování na osobní 

a sociokulturní představy.110 Denotaci tedy lze chápat jako jednu z úrovní označování, 

která v rámci vztahu mezi fyzickou podobou znaku a tím, co znak označuje, odkazuje 

k objektivním, obecně platným představám či skutečnostem. Oproti tomu na konotaci je 

vhodné nahlížet jako na rovinu signifikace, která odkazuje k subjektivním postojům či 

hodnocením, které základní denotativní význam zabarvují (Jirák, Köpplová, 2009, 

s. 272–273). Jinak řečeno, podstata konotace spočívá v podněcování nejrůznějších 

asociací a odhalování skrytých smyslů, které jsou v textu primárně za pomoci 

rozmanitých prostředků pouze naznačeny (Machová, Švehlová, 2001, s. 73). 

 

Z teorie denotace a konotace vychází mýtus111, „odkaz k obecně platným 

soudům" (Jirák, Köpplová, 2009, s. 273), který s nástupem moderní doby nabývá mnoha 

různých významů. Podle Barthese mýtus představuje dominantní ideologii naší doby 

a jeho funkcí je naturalizovat kulturní, společenské a historické hodnoty, názory 

a postoje, a to tak, aby se jevily jako přirozené, samozřejmé a objektivní.112 

 

V úvodu teoretické části knihy Mytologie113 (2004, s. 107) Barthes hlásí, že 

„mýtus je určitá promluva“. Může být považován za jisté sdělení, formu či modus 

signifikace. To znamená, že není a ani nemůže být, předmětem, pojmem či ideou. 

                                                                                                                                          
memory.co.uk [online]. [cit. 2015-03-07]. Dostupné z www: http://visual-
memory.co.uk/daniel/Documents/S4B/sem06.html. 
109 Tyto termíny určují dva prvky znaku, pomocí nichž se dle Saussura uskutečňuje celý proces 
označování. Označující (signifier) představuje fyzický prvek (slovo, obraz, zvuk). Označované (signified) 
je pak mentálním konceptem, který tento fyzický znak vyvolává (McQuail, 2007, s. 277). Přitom platí, že 
oba prvky jsou spjaty tak těsně, že jeden vyvolává druhý (Saussure, 2007, s. 97), což se v konečném 
důsledku projevuje tak, že „jen zřídka jedno „označující“ se vztahuje k jednomu „označovanému“ a jen 
zřídka je jedno „označované“ vyjadřováno jedním „označujícím“ (Jirák, Nekvapil, Šoltys, 1996, s. 17). 
110 Rozdíly mezi těmito dvěma pojmy můžeme vidět na praktickém příkladu fotografie, kdy denotace je 
v podstatě tím, co je fotografováno, kdežto konotace představuje to, jakým způsobem je to fotografováno 
(Fiske, 2010, s. 81). Jinými slovy, pokud máme dvě fotografie zachycující totéž místo, z nichž jedna je 
pořízená za krásného slunečného letního dne v barevném provedení a druhá v noci černobíle, jejich 
denotační význam je stále stejný. Jedná se o mechanickou reprodukci zachycovaného objektu. To, v čem 
se liší je jejich konotace, jež je jakousi lidskou složkou celého procesu ovlivňující jak výběr, tak celkovou 
podobu toho, co je fotografováno (tamtéž). 
111 Když se řekne mýtus, mnozí z nás si většinou představí starodávný příběh o nadpřirozených jevech. 
Vývoj doby ovšem ukázal, že podstata tohoto pojmu je daleko širší. Mohou se jím například označovat 
iluzorní, fiktivní, ba dokonce utopistické skutečnosti či více nebo méně pravděpodobné historky, u nichž 
nikdo nezná jejich původ (Černý, Holeš, 2004, s. 262). 
112 CHANDLER, Daniel. Semiotics for beginners : denotation, connotation and myth. Visual-
memory.co.uk [online]. [cit. 2015-03-14]. Dostupné z www: http://visual-
memory.co.uk/daniel/Documents/S4B/sem06.html. 
113 Teoretické části věnující se analýze mýtu, jež je zařazena do druhé poloviny knihy, předchází úvahy 
zabývající se kulturními, společenskými a politickými tématy francouzské společnosti v polovině 
20. století. 
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„Nedefinuje se předmětem svého sdělení, ale tím, jakým způsobem toto sdělení 

vyslovuje: (...)“ (tamtéž). Mýtem tedy může být v podstatě vše. Jeho pole působnosti je 

tak široké, že zahrnuje jak orální prvky, tak i psaný jazyk, fotografie, film, reportáž, 

sport, divadlo či reklamu (tamtéž, s. 108). 

 

V souvislosti s teorií mýtu Barthes zavádí pojmy primární a sekundární 

sémiologický systém. Při interpretaci první místo v Barthesově podání zastává úroveň 

denotační, jíž lze ztotožnit s tím, co Saussure chápal jako znak, tedy spojení 

označujícího (formy) a označovaného (obsahu). Tento primární sémiologický systém, 

v němž je význam znaku nanejvýš zřejmý, Barthes vymezil jako tzv. označující mýtu. 

„Co je v primárním systému znakem (tj. celkem sdružujícím koncept a obraz), se 

v sekundárním systému stává prostým označujícím“ (Barthes, 2004, s. 112). Druhou 

úroveň představuje konotace. V ní je k prvotnímu denotačnímu znaku považovanému za 

vlastní označující dále připojeno dodatečné označované.114 Podle Fiskeho (2010, s. 81) 

tato fáze představuje jakousi interakci, která nastane, když se znak spojí s pocity či 

emocemi uživatelů a hodnotami jejich kultury. Třetí úroveň signifikace pak vzniká 

spojením dvou předchozích rovin, tedy denotace a konotace, a představuje určitou 

ideologii, tedy druhotný znak, který zobrazuje kulturně variabilní koncepce podporující 

určitý pohled na svět.115 Barthesův mýtus je tedy složitým znakovým systémem, který 

není tvořen pouze dvěma členy, jako je tomu v případě Saussura, ale na jeho výstavbě 

se podílejí prvky tři, „neboť to, co se pokoušíme pochopit, rozhodně není jeden člen 

následující za druhým, ale korelace, jež je spojuje: je zde tedy označující, označované 

a znak, který je celkem sdružujícím oba první členy“ (Barthes, 2004, s. 111). 

Významnou roli přitom hraje jeho zasazení do historického a kulturního hodnotovém 

systému dané společnosti (Fiske, 2010, s. 83–86). 

 

2.1.2.4 Neverbální komunikace 

„Základním nástrojem mezilidské komunikace je řeč“ (Batko, c2006, s. 33). 

Jejím prostřednictvím lidé vstupují do vzájemných interakcí, a předávají si tak značnou 

                                                
114 V tomto ohledu je konotace brána jako znak odvozený od znaku denotace, tedy první roviny 
signifikace, což nás vede k poznání, že denotace přispívá k řetězu konotací. 
115 CHANDLER, Daniel. Semiotics for beginners : denotation, connotation and myth. Visual-
memory.co.uk [online]. [cit. 2015-03-14]. Dostupné z www: http://visual-
memory.co.uk/daniel/Documents/S4B/sem06.html. 
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část informací. Ovšem jakkoli je přirozený jazyk ve společnosti považován za jeden 

z nejpropracovanějších komunikačních nástrojů, nepředstavuje jediný prostředek 

komunikování mezi lidmi (Jirák, Nekvapil, Šoltys, 1996, s. 78). „Za ostatní prostředky 

komunikace (...) bývají považovány všechny typy znakového chování, které slouží 

přenášení významů a je možné je nějak interpretovat, ale nemají povahu znaků 

jazykových“ (tamtéž). Vedle verbální komunikace tak v procesu předávání informací 

podstatnou roli hraje rovněž komunikace neverbální. 

 

V širším slova smyslu lze neverbální komunikaci chápat jako „proces 

dorozumívání se neslovními prostředky“ (Vymětal, 2008, s. 54), tedy jako předávání 

informací jinak než prostřednictvím slov. Vedle způsobů, jakými člověk užívá jazyk, se 

tak do kategorie komunikace řadí rovněž neverbální prvky, jako jsou například výrazy 

tváře, mimika, užívání hlasu, řeč těla, gestikulace, haptika, proxemika či komunikace 

prostřednictvím obrazů, barev, symbolů nebo předmětů (DeVito, 2008, s. 152–182; 

Nakonečný, 2009, s. 288–289), které stejně jako ty verbální významným způsobem 

formují předávané sdělení. 

 

Ve vývoji jedince mimoslovní komunikace předchází komunikaci slovní, na 

rozdíl od níž je obecně bohatší, emotivnější a pravdivější116 (Gruber, 2005, s. 26). 

S verbální komunikací se nicméně velmi dobře doplňuje a v této souvislosti plní řadu 

funkcí:  

− opakování a zesílení verbálního sdělení, 

− kladení důrazu nebo doplnění, 

− reagování na verbální sdělení, 

− vyjadřování emocí, 

− tvoření dojmu, regulace nebo odporování (Vymětal, 2008, s. 54–56). 

 

Pro potřeby zde předkládané práce je v souvislosti s neverbální komunikací třeba 

zdůraznit především tři oblasti, a sice práci s obrazem, grafické zpracování textu 

a vnímání barev, jež jsou často hlavním předmětem sémiotických analýz a jejichž užití 

může zásadně ovlivnit způsob, jakým bude předávané sdělení vnímáno a přijato. 

 

                                                
116 Tento fakt platí, pokud dochází k rozporu se slovy. 
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2.1.2.4.1 Obraz 

Jednu z nejdůležitějších rolí výše zmíněných oblastí hraje při přenosu informací 

obraz, který obecně řečeno plní funkci jakéhosi záznamu ať už reálné, či fiktivní 

skutečnosti. V rámci užívání tohoto komunikačního prvku je nanejvýš patrná jeho 

potenciální schopnost pozorovatele zaujmout, oslovit a vyvolat v nich určité pocity. 

Tuto skutečnost potvrzují Kotler a Keller (2013, s. 548), podle nichž obraz umí přilákat 

pozornost, ovšem musí být dostatečně výrazný. Jaklová (in Srpová, 2007, s. 201) 

dokonce uvádí, že obraz vykazuje daleko vyšší účinnost, než je tomu v případě 

informace zprostředkované jazykem, a dá se tak považovat za jeden z nejspolehlivějších 

prostředků ovlivňování lidského chování. 

 

V souvislosti s účinky Schellmann (2004, s. 195–196) rozlišuje obrazy působící 

na příjemce zvenčí117, a obrazy, které si adresáti utváří „uvnitř“118, a mohou se tak 

podílet na změnách jejich chování. Účinek tohoto typu obrazů může mít jak 

emocionální povahu, související s pocity většinou sestávajícími z vizuálních, 

akustických, čichových či dotekových vjemů, tak povahu kognitivní, založenou na 

věcných a prostorových souvislostech a s nimi spojenými vědomostmi. Přitom vždy 

platí, že „obrazy zůstávají obecně lépe v paměti než slova. (...). Obrazy aktivují jak 

¸obrazové centrum‘ v pravé polovině mozku, tak ¸řečové centrum‘ v jeho levé polovině, 

takže jde vlastně o dvojí efekt“ (Vysekalová, 2010, s. 66). 

 

V porovnání se slovy, jak uvádí Dyer (1982, s. 69), jsou obrazy mnohem lépe 

pochopitelné, disponují větším vlivem a v neposlední řadě mají daleko větší schopnost 

zprostředkovat vzrušení, náladu a fantazii. Jaklová (in Srpová, 2007, s. 199) mezi hlavní 

přednosti obrazu řadí vedle rychlého a současně jednoduchého a pohodlného příjmu 

informací rovněž intenzivnější prožitek či větší zábavnost, než je tomu v případě 

komunikace realizované slovy. Dle Vysekalové (2012, s. 165) pozitivum komunikování 

obrazem spočívá rovněž v prvotním vnímání, lepší zapamatovatelnosti a schopnosti 

zprostředkovat více informací. Dupont (c2009, s. 142) pak vidí hlavní přednost obrazu 

jasně: „Obraz má před psaním jednu velkou výhodu: přináší poselství okamžitě.“ 

 

                                                
117 Obrazy tohoto typu jsou podle Schellmanna (2004, s. 195) zobrazením reálně existujících předmětů. 
118 V tomto smyslu Schellmann (2004, s. 195) hovoří o subjektivních představách spojených 
s pozorovaným předmětem. 
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Celkovou podobu obrazu významně ovlivňuje jeho výstavba, na níž se podílí 

celá řada tvůrčích prostředků. Mezi hlavní Schellmann (2004, s. 189–194) řadí 

například: 

− záběr, 

− perspektivu, 

− prostorovou hloubku, 

− barvu či 

− vzor. 

V souvislosti se zde nahlíženou problematikou se vedle barev119 jako klíčový jeví záběr 

představující základní stavební jednotku obrazu, u níž je možné rozlišit několik pohledů 

primárně odvozených od velikosti lidského těla, a tedy vzdálenosti k zobrazovanému 

předmětu. V případě lifestylových magazínů se z mého pohledu nejčastěji uplatňují 

zejména čtyři z nich, a sice tzv. velký záběr, záběr zblízka, polodetail a polocelek.120 

Ačkoli všechny většinou shodně zobrazují osoby, jejich emocionální charakter se liší. 

Silnější emoce konkrétně vyvolávají první dva zmíněné záběry, tedy velký a zblízka, 

polodetail a polocelek působí naopak více objektivně. 

 

S přihlédnutím k oblasti tištěné reklamy se můžeme setkat jak s obrazy, které 

podávají informace o konkrétním produktu121, tak s obrazy, které informace nepodávají, 

nýbrž primárně slouží k navození určitých nálad (Vysekalová, 2012, s. 165), přičemž 

ovšem vždy platí, že „obrazový kód v reklamě reprezentuje nejčastěji fotografie, jež 

zahrnuje složku informativní i emocionální“ (Jaklová in Srpová, 2005, s. 96). Jaklová 

(in Srpová, 2007, s. 208) v této souvislosti hovoří o tzv. paralingválních prostředcích 

komunikace, jež jsou součástí zobrazovaných osob. Zde je nutné upozornit zejména na 

portrétní fotografie, v nichž se uplatňují především výrazy obličeje, jež vyjadřují různé 

emoce, pocity a jiné vlastnosti, což recipient povětšinou vnímá velmi citlivě. Tuto 

skutečnost potvrzuje i Vysekalová (2012, s. 167), podle níž je vyobrazení konkrétních 

osob či tváří natolik poutavé, že značně prodlužuje dobu pozorování obrazu. 

 

                                                
119 Barvám je věnována samostatná podkapitola v další části práce. 
120 Zatímco záběr zblízka zobrazuje osobu asi z třetiny její velikosti, tzv. záběr velký se zaměřuje více na 
detail a ukazuje například pouze hlavu. Polodetail naproti tomu ukazuje kromě samotných osob také 
bezprostřední okolí. To samé platí i u polocelku, ovšem s tím rozdílem, že zde jsou již objekty 
k rozeznání celé (Schellmann, 2004, s. 189–190). 
121 V tomto ohledu hovoříme o tzv. produktové reklamě, jejímž cílem je informovat o existenci produktů, 
služeb, resp. značek, a přesvědčit spotřebitele k jejich koupi (Jurášková, Horňák, 2012, s. 199). 
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2.1.2.4.2 Obraz a text 

Persvazivní působení nejen reklamního sdělení zvyšuje spojení obrazu s textem 

a jejich vzájemné uspořádání na stránkové ploše. „Jazyk (text) umožňuje racionálně 

argumentovat, obraz ovlivňuje příjemce zejména emocionálně“ (Jaklová in Srpová, 

2007, s. 236). Oba dva tyto prvky se přitom vzájemně doplňují a jeden bez druhého by 

prakticky nebyl schopen dosáhnout tak intenzivního účinku. Jak uvádí Dyer (1982, 

s. 69), obraz je užíván k navedení pozornosti směrem k textu, jazyk naopak slouží 

k jakémusi posílení obrazové složky. Jinými slovy, „(...) smysl sdělení vzniká teprve 

spojením slova a obrazu“ (Čmejrková, 2000, s. 138). 

 

Interakce obrazu a textu jsou natolik zásadní, že si jich všímá celá řada autorů. 

Například z hlediska sémiotiky na problematiku nahlíží Nöth (1990, s. 454), který 

zdůrazňuje žádoucí kombinaci obou dvou principů. Verbální text podle něj určitým 

způsobem usměrňuje interpretaci obrazu, ovšem obraz je pro interpretaci slov neméně 

důležitý. Čmejrková (2000, s. 139 a 132) si v rámci svého lingvistického pojetí zase 

všímá, že obraz může text kontextualizovat, vytvářet podmínky pro jeho pochopení, 

sémantizovat jej nebo měnit jeho interpretaci, a to například tak, že smysl verbálního 

sdělení ponechává zcela bez povšimnutí, přitakává mu a v určitém smyslu ho dokonce 

zdůrazňuje či mu naopak protiřečí. Jaklová (in Srpová, 2007, s. 240–243) pak v této 

souvislosti přímo vyděluje několik kategorií možných interakcí: 

− vizuální analogie (podobnost) 

− vizuální argumentace (důkaz) 

− vizuální asociace (spojení myšlenek) 

− vizuální gradace (stupňování) 

− vizuální adice (doplnění) aj. 

 

Vazba obrazu a textu bývá velmi silná v reklamě, kde se často projevuje ve dvou 

hlavních liniích. V první z nich převažuje obraz nad složkou textu. „Věcné informace 

o produktu jsou potlačeny ve prospěch vizuální atraktivnosti“ (Křížek, Crha, 2012, 

s. 156). Podstatou této formy reklamního sdělení je povětšinou propagace značky a lze 

se s ní setkat především v barevných, na obrazovou složku bohatých magazínech. 

V opačném případě složka obrazu ustupuje a do popředí se dostává text. Tento typ 

reklamy je vhodný především k prezentaci konkrétních produktů, neboť je schopen 
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poskytnout poměrně velké množství informací. Je popisnější, racionálnější a bývá 

publikován zejména v denním tisku či odborných časopisech (tamtéž).122 

 

Kromě vlastního rozvržení obrazu a textu je nedílnou součástí reklamních 

sdělení také délka textu, v rámci níž rozlišujeme jak texty krátké, jež mají nejčastěji 

podobu reklamního sloganu či názvu produktu, tak dlouhé, které primárně pojednávají 

o charakteru nabízených produktů a vedle jednoduchých vět jsou tvořeny také souvětími 

(Jaklová in Srpová, 2007, s. 221). 

 

V obou případech nicméně hraje zásadní roli titulek, který by měl v první řadě 

upoutat pozornost a dle Křížka a Crhy (2012, s. 155) ideálně přinést věcnou informaci 

zpracovanou jako argument. Dá se říct, že titulek je vůbec tou úplně prvotní (a někdy 

dokonce jedinou) částí reklamy, jíž si všimneme, a proto by měl být výrazný, jasný 

a zároveň kontrastní (Vysekalová, 2012, s. 162), aby byl schopen nás zaujmout 

a vzbudit v nás zájem číst dál. „Titulek musí podtrhnout obrázek a přimět čtenáře, aby 

si přečetl text“ (Kotler, Keller, 2013, s. 548). 

 

S uspořádáním obrazu a textu v neposlední řadě souvisí také plocha, kterou 

reklamní sdělení v tištěných médiích zaujímá, tedy jeho formát. Obecně platí, že větší 

formáty123 jsou běžněji k vidění v časopisech nežli v novinách. „V magazínovém tisku, 

(...), jsou publikovány i reklamy dvoustránkové. Tyto rozsáhlé plochy zaujímají 

nejčastěji reklamy kosmetických firem (...)“ (Jaklová in Srpová, 2007, s. 211). Kromě 

samotného rozsahu se podle názorů mnohých autorů na konečném přijetí sdělení podílí 

rovněž jeho umístění. Zatímco ovšem někteří tvrdí, že reklamy umístěné na pravé 

straně, případně v přední části tiskovin, jsou účinnější než ty situované vlevo či 

dozadu,124 jiní zastávají názor, že účinek sdělení je podmíněn mnoha faktory, 

                                                
122 Detailnější pohled na vzájemnou kompozici obrazu a textu v oblasti reklamy nabízí Jaklová (in 
Srpová, 2005, s. 96), která konkrétně rozlišuje čtyři situace: 1. text a obraz jsou vzájemně odděleny, to 
znamená, že obraz zaujímá část celkové plochy reklam a netvoří pozadí, 2. text je součástí obrazu, přitom 
ovšem nepřekrývá žádný z vyobrazených předmětů či osob, což je velmi časté v reklamách na kosmetiku, 
3. text obraz překrývá, takže obraz tvoří pozadí, 4. text zasazený v rámečku je umístěn přímo do obrazu. 
123 Větším formátem je zde myšlena celostrana. 
124 Srov. Jaklová in Srpová, 2007, s. 212; FINN, Adam. Print ad recognition readership scores : an 
information processing perspective. Journal of Marketing Research [online]. 1988, roč. 25, č. 2 [cit. 
2015-03-15]. S. 168–177. Dostupné z www: 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/3172648?uid=2134&uid=391378791&uid=3737856&uid=391378
781&uid=2&uid=70&uid=3&uid=60&sid=21106535652653. 
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a signifikantní rozdíly mezi konkrétním umístěním tak v podstatě neexistují.125 Ať už je 

to ovšem s umístěním jakkoli, „důležité je, aby všechny tyto prvky – styl, tón, slova 

a formát – dávaly dohromady efektivně fungující celek“ (Kotler, 2007, s. 865). 

 

2.1.2.4.3 Typografie 

Vedle samotného obrazu může být srozumitelnost, účinnost a celková 

persvazivita neverbálními kódy zprostředkovaného sdělení stimulována typografickým 

zpracováním textu, tedy typem a velikostí písma a jeho grafickou úpravou (Jaklová in 

Srpová, 2007, s. 214). Písmo totiž, stejně jako řeč, neexistuje samoúčelně.126 Dá se říct, 

že způsob jeho podání se významnou měrou podílí na celkovém procesu komunikace, 

a tedy i na tom, jak bude sdělení nakonec přijato. Jinými slovy, každé písmo vyvolává 

určitý dojem, na jehož základě čtenář vnímá jím předávané sdělení a posuzuje, zda jeho 

volba odpovídá skutečnosti, k níž se vztahuje. 

 

Pokud opět zaměříme pozornost na reklamní texty, můžeme narazit na mnoho 

velmi originálních druhů písma, jež je často součástí log a reklamních sloganů, stejně 

jako na jeho specifické grafické zvýraznění, jehož podstata spočívá ve zdůraznění 

některých závažných částí sdělení.127 Tato nápaditost písemného provedení je schopná 

přitáhnout pozornost příjemců a implicitně je stimulovat ke koupi propagovaných 

produktů. „Volbou vhodného písma, zvláště pak ve spojení s obrazem (kresbou, 

fotografií) a barevným účinkem, lze vytvořit příznivou atmosféru navozující sympatie 

a náladu ke koupi, vhodná kombinace písma a ostatních prvků reklamního sdělení může 

vzbudit v příjemci zájem a důvěru“ (Jaklová in Srpová, 2007, s. 214). Jinými slovy, 

právě ve tvaru, řezu, barvě či velikosti písma, jež podle Čmejrkové (2000, s. 71) „(...) 

ilustruje smysl sdělení a zdůrazňuje jej, (...),“ lze spatřovat projevy persvazivity textu, 

které ovšem neovlivňují jen kognitivní procesy, tedy čitelnost a rychlost vnímání, ale 

evokují se jimi rovněž procesy emocionální, a to zejména asociace a další nejrůznější 

představy (Jaklová in Srpová, 2005, s. 93–94). 

 

                                                
125 Srov. Vysekalová, 2010, s. 81–83. 
126 Příměr písma k řeči nabízí Schellmann (2004, s. 87), podle něhož větnou stavbu můžeme přirovnat ke 
způsobu mluvy, formulování k intonaci a úpravu stránky k celkovému vystupování. 
127 KRAUS, Jiří. K stylu soudobé české reklamy. Naše řeč [online]. 1965, roč. 48, č. 4 [cit. 2015-03-06]. 
Dostupné z www: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5137. 
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Kromě zmíněných prvků do sekce typografie dle mého úsudku spadají rovněž 

interpunkční znaménka, která jsou v psaných textech přítomna především z toho 

důvodu, aby vystihovala intonaci, melodii a rytmus mluvy (Čmejrková, 1996, s. 138). 

V souvislosti s reklamou je jejich úkol jasný: „podpořit jednoznačné vymezení 

gramaticky smysluplných sémantických jednotek reklamního textu a tím zvýšit jeho 

srozumitelnost“ (Jaklová in Srpová, 2007, s. 221). Mezi nejběžněji užívaná znaménka 

patří tečky a čárky, jež slouží k oddělení jednotlivých sémantických jednotek. Pro texty 

s apelovou funkcí je charakteristické užívání otazníků a vykřičníků, které mají primárně 

upoutat pozornost čtenáře. Setkat se můžeme též se třemi tečkami. Ty plní různé funkce, 

jako je například optické rozdělení výpovědi, kdy tečky odkazují na její pokračování, či 

tzv. apoziopeze, tedy naznačení přesahu rámce sloganu (Jaklová in Srpová, 2005, s. 95). 

 

2.1.2.4.4 Barvy  

Nezanedbatelnou roli v neverbální komunikaci hrají i barvy, které umožňují 

snadnější vnímání a pochopení předávaného sdělní (Vysekalová, 2010, s. 70). „Barvy 

působí na naši psychiku, zasahují nejdříve naše podvědomí a přenášejí informace přímo 

do mozku, bez jakýchkoliv doplňkových verbálních informací“ (Vymětal, 2008, s. 76), 

a v porovnání s ostatními výrazovými prostředky tak poutají naši pozornost, působí na 

naše city, a tím ovlivňují naše postoje snad nejúčinněji. 

 

Černý a Holeš (2004, s. 176, 189) barvy řadí mezi tzv. neostré symboly, u nichž 

není nikdy možné přesně určit, co všechno mohou označovat. Z tohoto uchopení lze 

vyvodit, že vnímání barevné kompozice předkládaných textů je v případě každého 

jedince subjektivní a v praxi se projevuje různými interpretacemi. S připodobněním 

k reklamním sdělením platí, že „barvy mají rozličné psychické vnímání, široké spektrum 

významů a plní v reklamách různé funkce“ (Jaklová in Srpová, 2005, s. 97). Příčiny této 

skutečnosti můžeme hledat v mnoha oblastech lidského života. Schellmann (2004, 

s. 165) se přiklání k psychickým vlastnostem jedinců a kultuře: „Působení barev na 

člověka je ovlivněno kulturním prostředím, socializací a osobními dispozicemi. Je proto 

téměř nemožné přiřadit barvě nějaký jednoznačný účinek.“ 

 

Přesto se o to v odborné literatuře řada autorů snaží. Právě Schellmann (2004, 

s. 165) navzdory svému výše uvedenému přesvědčení u barev rozlišuje teplotu, 
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hmotnost, prostor či upoutání pohledu. Jaklová (in Srpová, 2007, s. 231–232) 

s odkazem na Frielinga předkládá pohled, který barvy spojuje s lidskými smysly, 

přičemž konkrétně rozlišuje barvy jako pocity zvuku, doteku, tíhy, vůně či chuti. 

Vymětal (2008, s. 76–79) zmiňuje více přístupů, přičemž za nejčastěji se vyskytující 

označuje dělení barev z hlediska lidského vnímání: „Základem univerzálního vnímání 

barev je lidská archetypální zkušenost, předávaná genomem člověka, individuální 

výchova jedince a prožitky spojené s dětstvím a mládím.“ 

 

Ať už však na tuto specifickou oblast autoři nahlíží z jakékoli perspektivy, jejich 

výklad symbolických významů barev je více méně shodný. Bílá je protikladem černé 

a funguje jako symbol čistoty, světla a dokonalosti. Červená představuje barvu energie 

a vzrušení. Modrá je spojována s intelektem, důstojností, spolehlivostí. Zelená konotuje 

život a je vnímána jako barva přirozenosti. Žlutá je pak blízká barvě zlata, a proto je 

symbolem síly, bohatství a nádhery. S opětovným ohledem na reklamní sdělení mohou 

být asociace, jež barvy vyvolávají, spojovány s konkrétními vlastnostmi nabízených 

produktů. „Barvy přitahují pozornost, přibližují zobrazené předměty realitě a mohou 

sloužit i k identifikaci a označení předmětu reklamy“ (Vysekalová, 2012, s. 171).128 

 

Uvážíme-li všechny v této podkapitole předložené údaje, zjistíme, že vizuální 

složka hraje v procesu komunikace nezastupitelnou roli a její korektní užívání je alfou 

a omegou formování konečného významu předávaného sdělení. Kvalitní grafická 

úprava sdělení může přitáhnout čtenářovu pozornost, a zdůraznit tak nezaměnitelnost či 

autentičnost sdělení. Naopak špatná grafika může u čtenáře způsobit neporozumění, 

přehlédnutí, či úplnou ignoraci (Jaklová, in Srpová, 2007, s. 207). 

 

2.1.3 Pragmalingvistika 

Pragmalingvistika, jinak označovaná také jako pragmatika či pragmatická 

lingvistika, obecně řečeno přestavuje obor lingvistiky, jenž se zabývá praktickým 

a účelným užíváním řeči (jazyka). Machová a Švehlová (2001, s. 85) pragmatiku 

odborně vymezují jako „lingvistický přístup (a pojmový systém) zabývající se 

působením řeči/textů na uživatele, tzn. vztahy mezi znaky, uživateli a mimojazykovou 
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skutečností“. Jedná se tedy o mnohoaspektový přístup ke zkoumání jazyka, který se 

zaměřuje výhradně na jazykový výraz nahlížený ve smyslu výpovědi vyslovené v dané 

situaci, kdy bere v úvahu kulturní a sociální kontext, s určitým záměrem 

a s předpokladem jistého účinku. Jinými slovy, podstatou pragmatiky je „popsat funkce 

přirozeného jazyka a komunikativní funkce konkrétních výpovědí vsazených do kontextu 

(...)“ (Machová, Švehlová, 2001, s. 86). 

 

Termín pragmatika je spojen s americkým sémiotikem Charlesem W. Morrisem, 

který ji (vedle syntaxe a sémantiky) vymezil jako jednu ze tří složek sémiotiky, tedy 

jako jednu z oblastí studia znaků. Pragmatika podle něj představuje oblast užívání 

znaků, která je založena na zkoumání vztahů znaků k jejich uživatelům.129 

 

Svou orientací na konečné příjemce pragmatika bere v úvahu skutečnost, že 

každý člověk, producent sdělení svým chováním, ať už řečovým, či neřečovým, směřuje 

k nějakému cíli, a proto v sobě odráží společenskou funkci jazyka, jeho závislost na 

prostředí, době, osobních zájmech účastníků komunikace atd. (Machová, Švehlová, 

2001, s. 84–85). Její plné nahlédnutí tedy vyžaduje především objasnění situace, k níž 

se komunikace vztahuje. Termín komunikační situace podle Hirschové (2013, s. 13) 

zahrnuje okolnosti, za nichž se řečová činnost (komunikace) odehrává, včetně všech 

složek, které jsou pro komunikaci relevantní. Mezi nejdůležitější lze dle jejích slov 

zařadit mluvčího, tedy producenta výpovědi, adresáta, tedy příjemce, komunikační 

záměr mluvčího, psychické faktory spojené s osobami mluvčího a adresáta, výpověď 

a její kontext. „Z hlediska produktora jde zejm. o dosažení komunikačního záměru 

a efektu, a to volbou optimálních řečových strategií a prostředků. Z hlediska adresáta 

jde zejm. o to, jak uzuálně a optimálně výpovědi/texty vnímat a interpretovat“ 

(Machová, Švehlová, 2001, s. 85). 

 

Pragmatická lingvistika je nicméně na základě svého charakteru zahrnujícímu 

poměrně široký okruh problémů jakousi interdisciplinární vědní oblastí, která má velmi 

                                                                                                                                          
128 Například u reklam na kosmetické produkty převažují zejména pastelové barvy, jež konotují lehkost 
a jemnost. V reklamách na parfémy přitom převládá růžová, v oblasti krémů naopak modrá (Jaklová in 
Srpová, 2007, s. 231–232). 
129 MORRIS, Charles W. Foundations of the theory of signs. International encyclopedia of unified 
science [online]. 1938, roč. 1, č. 2 [cit. 2015-03-07]. Chicago: The University of Chicago Press. S. 29–30. 
Dostupné z www: http://www.scribd.com/doc/51866596/Morris-1938-Foundations-of-Theory-of-
Signs#scribd. 
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blízko k ostatním jazykovědným disciplínám, jako například sémantice, rétorice 

a stylistice, sociolingvistice, psycholingvistice či teorii sociální komunikace a textu, 

s nimiž se často prolíná, a lze ji tak považovat za jakýsi syntetizující přístup k jazyku, 

respektive komunikaci (Machová, Švehlová, 2001, s. 87).  

 

2.1.3.1 Verbální komunikace 

Jak již bylo mnohokrát naznačeno, komunikační proces se může dít jak 

neverbální cestou, jež „je jakýmsi ¸bočním křídlem‘ komunikace, napomáhajícím 

lepšímu zprostředkování mluveného slova“ (Schellmann, 2004, s. 36), tak s pomocí řeči, 

respektive psaných řečových symbolů,130 tedy slov, přičemž platí, že obě formy 

komunikace spolu korelují, mohou se vzájemně ovlivňovat, doplňovat a podporovat 

(DeVito, 2008, s. 124). To potvrzuje Schellmann (2004, s. 195): „Obrazové informace 

mohou být v mozku zašifrovány do slov (klíčové pojmy) a to stejným způsobem, jako 

jsou mluvené informace zašifrovány do obrazů.“ 

 

Aby byla komunikace realizovaná prostřednictvím slov úspěšná, musí naplňovat 

několik nutných podmínek. Jednou z hlavních je presupozice, neboli „jazyková složka, 

která přestavuje určitý okruh předpokladů, s nimiž přicházíte do styku pokaždé, když 

vyslovujete nějakou větu“ (Batko, c2006, s. 88). Její podstata spočívá v tom, že do 

každého vyslaného sdělení jsou předem vkládány určité předpoklady související 

s něčím, co je s jistotou pravdivé. Jinými slovy, užívání presupozic při vyjadřování 

zajišťuje, že je informace smysluplná, přičemž významnou roli hraje podvědomí, které, 

na rozdíl od vědomé části lidského myšlení zaměřující se výhradně na to, co bylo 

skutečně vyřčeno, předpoklady obsažené v promluvě zaznamenává a dále zpracovává. 

To má za následek, že komunikační partner předpoklady vnímá jako pravdivé, což 

významně ovlivňuje jeho jednání. Z tohoto důvodu se presupozice hojně uplatňují 

například v reklamě: „Persvazivní záměr není mnohdy v reklamním poselství vůbec 

verbalizován, nýbrž je ¸pouze‘ presumován, je komplexním výsledkem reklamně 

účinných strategií. Reklamní text ¸nepozorovaně‘ apeluje na potřeby recipienta, aniž by 

si toho byl vědom a aniž by zpozoroval zastřený ekonomický záměr výrobce produktu“ 

(Jílková in Srpová, 2005, s. 117). 

                                                
130 O této formě vyjádření hovoříme zejména ve smyslu zaměření pozornosti na oblast masové 
komunikace uskutečňované prostřednictvím tištěných médií. 
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Typickým jevem ve verbální komunikaci s persvazivním záměrem je jistý 

nesoulad mezi tím, jak výpověď na první pohled vypadá a jaká je ve skutečnosti. 

Užíváním jazyka a významovým uchopením komunikace napomáhajícím tuto nejasnost 

objasnit se zabývá teorie mluvních aktů, s níž v knize Jak udělat něco slovy (2000) 

přišel Austin. Ten konkrétně rozlišil tři způsoby užití řeči, respektive tři typy 

komunikačních aktů, které mluvčí vykonává při pronesení své výpovědi, a sice akt 

lokuční, podávající informace, ilokuční, sledující určitý záměr a podněcující k jisté 

činnosti a perlokuční, vytvářející nějaký účinek. Podle této teorie131 tedy není stěžejní, 

co se říká, ale to, co se tím myslí a jaký to má důsledek. Za vyjádřeními v ní stojí 

úmysly a pravidla vědomého chování a namísto pravdivosti je kladen důraz na kritérium 

komunikační úspěšnosti. „Je-li mluvení úspěšné, proběhnou v něm všechny tři akty – 

akt lokuční, ilokuční a perlokuční – souběžně“ (Jirák, Nekvapil, Šoltys, 1996, s. 67).132 

 

Jistou metodologii pragmatické interpretace výpovědi v této souvislosti 

poskytují tzv. konverzační principy projevující se specifickými řečovými akty, jež 

zdůrazňují jednu z hlavních podmínek úspěšného dialogu, a sice spolupráci obou 

partnerů zúčastněných v komunikačním aktu, tedy mluvčího a adresáta. „Kooperace je 

nutná, abychom vůbec mohli realizovat racionální a smysluplnou komunikaci“ 

(Hirschová, 2013, s. 192). Tuto podmínku konkrétně naplňuje tzv. kooperační princip 

vycházející z Griceových133 maxim kvantity, kvality, relevance a způsobu. Maxima 

kvantity zdůrazňuje nezbytnost poskytnutí pouze tolika informací, kolik jich je 

zapotřebí: „Přispěj natolik informativně, jak to konverzace vyžaduje.“134 Maxima 

kvality vyjadřuje nutnost sdělování pravdivých a podložených argumentů: „Neříkej nic, 

                                                
131 Její základ tvoří dva typy výpovědí – konstatační popisující reálný stav věcí a performativní, jimiž 
uskutečňujeme své jednání. Pro ilustraci těchto řečových aktů, jež se v procesu komunikace uplatňují 
daleko častěji než první z výše uvedených, lze jako výstižný příklad uvést slovo „Ano“ pronesené při 
svatebním obřadu. To samo o sobě nic nepopisuje, ale tím, že je vysloveno, v podstatě realizuje akci, 
o níž hovoří, tedy konkrétně v tomto případě uzavření manželství. Vzhledem k tomu, že „výpovědi tohoto 
typu se nevztahují ke skutečnosti na základě své pravdivosti či nepravdivosti (...), ale protože jde 
o výpovědi, které jsou zároveň jednáním, mohou být buď úspěšné, anebo neúspěšné, mohou se setkat se 
zdarem či nezdarem“ (Čmejrková, 1996, s. 33), a to podle toho, zda řečový akt naplní všechny nutné 
podmínky pro svou realizaci či nikoli. 
132 Jedním z autorů, kteří na tuto Austinovu teorii navázali a dále ji rozvíjeli, byl Searle, který na základě 
jasných a zřetelných kritérií formuloval vlastní klasifikaci řečových aktů, do níž konkrétně zahrnul akty: 
asertivní, direktivní, komisivní, expresivní a deklarativní (Hirschová, 2013, s. 162–163). 
133 GRICE, Paul H. Logic and conversation. Syntax and Semantics 3 : Speech arts, Cole et al., 1975, 
s. 41–58. Dostupné z www: http://www.ucl.ac.uk/ls/studypacks/Grice-Logic.pdf. 
134 „Make your contribution as informative as is required.“ 
(tamtéž, s. 45). 
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pro co nemáš adekvátní důkaz.“135 Maxima relevance upozorňuje na podmínku držet se 

tématu a mluvit k věci: „Buď relevantní.“136 Maxima způsobu pak klade důraz na 

způsob našeho vyjadřování, které by mělo být jasné, přesné a srozumitelné: „Buď 

stručný (vyvaruj se zbytečné rozvláčnosti).“137 

 

Konverzační maximy ovšem nepředstavují závazná a pevně daná pravidla. 

„V komunikaci konverzační maximy fungují jak v kladném, tak v záporném smyslu, tj. 

tak, že se dodržují, i tak, že se porušují“ (Hirschová, 2013, s. 193). Jedním z častých 

porušování maxim je tzv. konverzační implikatura fungující na principu vyvozování 

nedoslovného významu výpovědi, kdy mluvčí sděluje více než explicitně říká. Jako 

výstižný příklad implikatury může posloužit například věta: „Už to neunesu“, jíž mluvčí 

implicitně říká: „Pomoz mi s tím kufrem“ (Machová, Švehlová, 2001, s. 92). Přestože 

implikatura svou podstatou porušuje konverzační maximy, princip kooperace a tedy 

i základní předpoklad dorozumění jsou zachovány.138  

 

Vedle principu spolupráce se v procesu vedení dialogu uplatňuje rovněž tzv. 

princip zdvořilosti týkající se Leechových139 maxim taktu, štědrosti, uznání, skromnosti, 

shody a sympatie, jehož podstatou je přinést adresátovi sdělení maximální užitek. To 

dokládá hned první z maxim, tedy maxima taktu, podle níž máme minimalizovat 

náklady a maximalizovat prospěch druhého.140 Maxima velkorysosti zase říká: 

„Minimalizuj svůj prospěch (maximalizuj své náklady).“141 Maxima souhlasu klade 

důraz na vychvalování: „Minimalizuj kritiku druhého (maximalizuj chválu druhého).“142 

Maxima skromnosti poukazuje na minimalizaci sebechvály a naopak maximalizaci 

                                                
135 „Do not say that for which you lack adequate evidence.“ 
GRICE, Paul H. Logic and conversation. Syntax and Semantics 3 : Speech arts, Cole et al., 1975, s. 46. 
Dostupné z www: http://www.ucl.ac.uk/ls/studypacks/Grice-Logic.pdf. 
136 „Be relevant.“ 
(tamtéž, s. 46). 
137 „Be brief (avoid unnecessary prolixity).“ 
(tamtéž, s. 46). 
138 OČENÁŠEK, Pavel. Implikatura. In: Encyklopedie lingvistiky [online], ed. Kateřina Prokopová. 
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 [cit. 2015-03-08]. Dostupné z www: 
http://oltk.upol.cz/encyklopedie/index.php5/Implikatura. 
139 LEECH, Geoffrey N. Principles of pragmatics [online]. 1. vyd. Longman, 1983. 250 s. ISBN 0-582-
55110-2. Dostupné z www: 
https://abudira.files.wordpress.com/2012/01/principles_of_pragmatics__godfrey_leech_lancaster.pdf. 
140 (tamtéž, s. 132). 
141 „Minimize benefit to self (maximize cost to self).“ 
(tamtéž, s. 132). 
142 „Minimize dispraise of other (maximize praise of other).“ 
(tamtéž, s. 132). 
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sebekritiky.143 Maxima shody se týká minimalizace nesouladu, respektive maximalizace 

souladu mezi adresátem a příjemcem.144 Maxima sympatie pak analogicky hovoří 

o maximalizaci sympatií mezi oběma zúčastněnými stranami.145 V praxi realizovaném 

komunikačním procesu prospěch adresáta nejčastěji zdůrazňují reklamní sdělení. 

„Reklamy předstírají, že adresátův prospěch je nadřazen prospěchu vysílatele, že to je 

adresát, kdo bude mít z komunikace maximální zisk a prospěch, a že zisk a prospěch 

vysílatele je zcela minimální nebo vlastně žádný (v reklamní komunikaci totiž není 

formulován)“ (Srpová, 2007, s. 182). 

 

Za jisté porušení tohoto principu můžeme považovat imperativní věty, jejichž 

hlavní funkcí je vyjádření výzvy. Imperativy v podobě pokynů, rozkazů a příkazů, tedy, 

viděno výše zmíněnou perspektivou Searla, direktivních řečových aktů, a „(...) spolu 

s oslovením adresáta nejvlastnějším projevem apelové a kontaktové funkce jazyka (...)“ 

(Čmejrková, 2000, s. 153), zcela postrádají běžné zásady zdvořilosti. Užívání slov 

v podobě imperativních slovesných tvarů, jež mohou mít buď podobu 2. os. sg. nebo 

častěji 2. os. pl., dle Hoffmannové (in Srpová, 2005, s. 81) představuje pravděpodobně 

nejnápadnější a zcela transparentní prostředek persvaze textu. 

 

Jestliže ve vztahu mezi partnery zúčastněnými v komunikačním procesu výše 

zmíněné konverzační principy nefungují, mluvíme o komunikaci nekooperativní, tedy 

manipulativní, v níž dle Machové a Švehlové (2001, s. 93) jedna nebo obě strany 

komunikace něco předstírají či maskují, a to z důvodu získání prospěchu na úkor svého 

partnera. „Podstatou manipulace je předstíraný zájem mluvčího/ ¸agresora‘ o prospěch 

adresáta, záměr mluvčího, aby se adresát vzdal vlastní vůle: adresát, aniž souhlasí, je 

manipulován do činností a do rozhodnutí, s nimiž sice nesouhlasí, ale často buď 

manipulátorovi ustupuje (chová se pasivně), nebo bojuje za své názory příliš rázně 

(chová se agresivně)“ (Machová, Švehlová, 2001, s. 105). Projevy manipulace jsou 

velmi různorodé a můžeme se s nimi setkat v mnoha oblastech. Často je jako jasný 

příklad uváděna opět reklama, která užíváním specifických kódů působí psychický 

nátlak například v podobě vyvolávání strachu či dokonce pocitu viny (tamtéž). 

                                                
143 LEECH, Geoffrey N. Principles of pragmatics [online]. 1. vyd. Longman, 1983. S. 132. ISBN 0-582-
55110-2. Dostupné z www: 
https://abudira.files.wordpress.com/2012/01/principles_of_pragmatics__godfrey_leech_lancaster.pdf. 
144 (tamtéž, s. 132). 
145 (tamtéž, s. 132). 
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Na základě výše nastíněného, nanejvýš komplexního společenského užívání 

jazyka, plní verbální sdělení řadu různých funkcí. Jednu z jejich nejznámějších 

klasifikací předložil Jakobson (1995, s. 74–105), který funkce jazyka v jazykových 

projevech vztáhnul k šesti složkám komunikační situace, respektive k šesti faktorům 

každého verbálního komunikačního aktu (odesílatel, adresát, zpráva, kontext, kontakt, 

kód), a rozlišil tak funkce: 

− referenční, kladoucí důraz na kontext (ať už situační či jazykový), 

− emotivní, s důrazem na autorovi, 

− konativní, přikládající důraz adresátovi,146 

− fatickou, s důrazem na kontakt, 

− metajazykovou, kladoucí důraz na kód, 

− poetickou/estetickou, přisuzující klíčovou roli sdělení/textu. 

 

S převedením jazykových funkcí do praxe platí, že se kombinují a jen těžko 

bychom hledali sdělení, které se orientuje pouze na jednu z nich. Ovšem, jak uvádí 

Čmejrková (2000, s. 43), vzniklé kombinace většinou vypadají tak, že některá z funkcí 

stojí hierarchicky výše než ostatní, a sdělení tedy dominuje. Například v případě 

reklamy je z hlediska její podstaty zcela patrná převaha funkce konativní, tedy apelové. 

„Nejvýznamnějším a nejčistším výrazovým prostředkem této funkce je oslovení a pokyn 

adresátovi, (...)“ (Čmejrková, 2000, s. 43). 

 

2.1.3.1.1 Přímé pojmenování 

Základem takřka každého v písemné formě předávaného sdělení je psané slovo, 

tedy text. To má na rozdíl od slova mluveného rovněž svou vnější vizuální podobu, což 

z něj činí velmi komplexní prvek, který má charakter znaku i obrazu, a slouží tak nejen 

k samotnému sdělování informací, ale rovněž k evokování nejrůznějších představ. „Má 

tedy funkci informativní a zároveň i estetickou. Tím patří k nejúčinnějším prostředkům 

navázání kontaktu s recipientem“ (Jaklová in Srpová, 2007, s. 214). 

 

                                                
146 Tyto tři výše uvedené funkce, třebaže pod odlišným označením, Jakobson převzal z tříčlenného 
modelu Bühlera. Ten na rozdíl od Jakobsona hovořil o funkci referenční, expresivní a apelové 
(Čmejrková, 2000, s. 41). 
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Vhodná volba slov a jejich správné a výstižné užití v textu zásadním způsobem 

ovlivňují, jak je předávané sdělení vnímáno a v konečném důsledku také přijímáno. 

„Persvazivní řeč je pečlivě plánována, vychází ze skryté apelativní intence a vyznačuje 

se užitím co nejefektivnějších jazykových prostředků, zvláště stylistických“ (Jílková in 

Srpová, 2005, s. 113). Aby tedy sdělení svého adresáta zaujalo a případně ho 

i přesvědčilo k realizaci zamýšleného činu, a bylo tak maximálně efektivní, mělo by být 

nanejvýš promyšlené a propracované. Právě preciznost provedení může být jedním 

z důkazů toho, jakou váhu tvůrce sdělení vyvolanému dojmu přikládá. Typickým 

příkladem určitého zvýraznění sdělení je užívání expresivních výrazů vyvolávajících 

specifické pocity a abstraktní představy, citově zabarvených a pozornost poutajících 

výrazových prostředků či řazení slov do neobvyklých rétorických figur, jako je 

například paralelismus, opakování, gradace, kontrast, otázka a odpověď aj. (Čmejrková, 

2000, s. 91). Samostatnou kategorii pak tvoří slovní spojení, která mohou být svou 

někdy až velmi důraznou povahou kombinující stejnorodé prvky dosti dráždivá. 

 

Vzhledem k tomu, že „slova mají význam lexikální (denotativní) a emocionální 

(konotativní), umožňují označování, ale mohou také vyvolávat emocionální reakce“ 

(Nakonečný, 2009, s. 297), můžeme ve sděleních vyznačujících se persvazivní povahou 

často pozorovat zastoupení hodnotících výrazů a superlativů, jako například 

„fantastický“, „skvělý“, „báječný“ atd. (Čmejrková, 1996, s. 181). Velmi účinným 

nástrojem jsou rovněž příslovce a drobné částice typu „už“, „ještě“, „dosud“, „také“ 

apod., jejichž prostřednictvím je naznačováno, že je jen otázkou času, kdy se adresátovi 

splní jeho přání, získá požadovanou povědomost nebo se bude těšit z určitého zboží 

(Čmejrková, 2000, s. 165).147 

 

Vedle nejrůznějších českých výrazů v textech můžeme nacházet rovněž slova 

z cizích jazyků, a to zejména angličtiny. Cizojazyčnost se objevuje například v názvech 

produktů, značek, pojmenování vlastností produktů atd. Naznačovaná cizost přitom 

může být vyjádřena samostatně explicitně, nebo v kombinaci s českým ekvivalentem. 

Jednu z možných příčin této skutečnosti můžeme podle Čmejrkové (2000, s. 85) 

spatřovat v tendenci podavatele zvýrazňovat trendy, aktualizovat sdělení, pohrávat si 

s jazykem, a tím samozřejmě poutat pozornost adresáta.  

                                                
147 Všechny tyto výrazy lze souhrnně zařadit mezi tzv. modalizační prvky (srov. Klabíková, Rábová, 
2014, s. 73–74). 
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Dalšími často užívanými výrazy jsou epiteta, kvalitativní, hodnotící přívlastky, 

jež se netýkají významu slov, nýbrž zdůrazňují vlastnosti předmětu, o němž je řeč. 

Nejčastěji užívanými epitety jsou již výše zmíněné superlativy. Specifickým případem 

je pak adjektivní přívlastek „nový“, který je zejména v reklamě záležitostí naprosto 

zásadní, neboť má schopnost v adresátech evokovat záruku kvality. „Reklama je 

jednoznačně založena na tom, že nabízený výrobek je nový, a co je nové, je lepší“ 

(Čmejrková, 2000, s. 93). Slovo „nový“ může v texech souviset také s kontrastem, jehož 

prostřednictvím je kladen důraz na srovnání nového se starým. Toto antonymum ovšem, 

jak doplňuje Čmejrková (2000, s. 105), v mnoha kontextech není vyjádřeno explicitně 

a spíše se vyrozumívá. 

 

Obvyklými rétorickými prostředky jsou rovněž otázky, které jsou, stejně jako 

většina ostatních způsobů komunikace, primárně zařazovány do komunikačního procesu 

z důvodu implikování přímého vztahu k příjemcům sdělení, a tím pádem ke vzbuzení 

jejich pozornosti a zaujetí. Druhotný účel pak můžeme spatřovat například ve snaze 

o přehlednou strukturaci textu. Se zaměřením na oblast reklamy se častěji setkáváme se 

situacemi, kdy si reklama na vznesenou otázku sama odpovídá. Nicméně existují 

i případy řečnických otázek, u nichž se odpověď vzhledem k samozřejmosti neočekává 

(Čmejrková, 2000, s. 109–110).  

 

Batko (c2006, s. 43) v souvislosti se slovy hovoří o magických výrazech, jež 

dokáží významným způsobem ovlivňovat myšlení lidí, kteří spolu komunikují. Za jeden 

z nich považuje slovo „ne“148, jehož užívání za účelem záměrného ovlivňování souvisí 

s podvědomým myšlením. To je neoddělitelně spojeno s tou částí mozku, jež dokáže 

přetvářet slova, která slyšíme nebo čteme, na obrazy, zvuky, tělesné pocity 

a emocionální stavy, avšak rozumí pouze velmi jednoduchému jazyku a nedokáže 

zpracovat vyjádření záporu. Tuto skutečnost Batko demonstruje na příkladu s větou 

„Nemyslete na modrou“. Mozek v takovémto případě nejprve zpracuje slovo „modrá“ 

a teprve poté provede jeho negaci, což se v praxi projevuje tak, že v podstatě neexistuje 

rozdíl mezi tím, zda řekneme „Nemyslete na modrou“ nebo „Myslete na modrou“, 

                                                
148 Vedle tohoto výrazu se zabývá rovněž slovy „zkus“ a „ale“. 
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neboť na podvědomé úrovni jde o jeden a týž příkaz, na nějž bude mysl reagovat vždy 

stejným způsobem – vždy si jako první vybaví obraz něčeho modrého. 

 

Z této skutečnosti vyplývá, že slova mají natolik velkou moc, „že stačí označit 

dobře volenými výrazy i nejnenáviděnější věci tak, aby je davy přijaly“ (Le Bon, 1994, 

s. 76).149 Mohou popisovat, vysvětlovat, klást otázky i přikazovat, a tím naplňovat 

všechny již výše vymezené funkce persvazivních sdělení. V reklamě se zásadní význam 

slov projevuje tak, že „reklama si pohrává s hláskami, písmeny, slabikami, slovy 

i celými konstrukcemi, aby dosáhla efektů zvukových i zrakových. Vytváří různé 

jazykové vzorce fonetické i grafické“ (Čmejrková, 2000, s. 77). Konkrétně užívanými 

výrazy v reklamě se zabýval Kraus,150 z jehož zkoumání vyplývá, že pro písemnou 

reklamu je charakteristická nižší četnost sloves a spojek, jež většinou ustupují slovům 

nesoucím věcnou informaci, a naopak tedy hojné zastoupení podstatných a přídavných 

jmen. Příčina této skutečnosti tkví dle Krause především v obecné tendenci text 

zhušťovat a činit ho tak maximálně výstižným. Když už se sloveso v psaném reklamním 

sdělení vyskytuje, má většinou tvar rozkazovacího způsobu, což přímo souvisí 

s výzvovou funkcí reklamy, jež podle Krause v reklamách převažuje. 

 

2.1.3.1.2 Nepřímé pojmenování 

Za slovy a jejich schopností rozkrývat významy výpovědí stojí jako prostředek 

nepřímého pojmenování metafora. Tu lze chápat jako „možnost slova označit i něco 

jiného, než co se slovem běžně označuje“ (Čmejrková, 2000, s. 118), tedy jako 

přenesené pojmenování založené na podobenství mezi nahlíženými jevy, které je často 

využíváno ke zkratkovitému přirovnání, přenesení významu, a tedy nepřímému předání 

informace. „Metafora představuje v zásadě nahrazení slova x slovem y, přičemž 

skutečnost X a Y, ke kterým se obě slova vztahují, jsou si v nějakém aspektu podobné 

(...)“ (Jirák, Nekvapil, Šoltys, 1996, s. 77).151 

 

                                                
149 Mocí slov se ve své knize Jazyk jako nabitá zbraň (2008) detailněji zabývá rovněž Bolinger. 
150 KRAUS, Jiří. K stylu soudobé české reklamy. Naše řeč [online]. 1965, roč. 48, č. 4 [cit. 2015-03-14]. 
Dostupné z www: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5137. 
151 Čmejrková (2000, s. 118) rozlišuje podobnost vnější a vnitřní, přičemž oba typy demonstruje na 
příkladu slova „hlava“. Ve smyslu vnější podobnosti jím lze vystihnout buď logicky část těla, či 
v sekundárním významu předmět připomínající hlavu svým charakterem, tedy například hlavu kloubu. 
Vnitřní podobnost pak podle ní souvisí s podobností funkční, kdy a na uvedeném příkladu označuje hlavu 
rodiny, tedy hierarchicky nejvýše postavenou osobu. 
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Vzhledem k multifunkční povaze metafory, kdy je jejím prostřednictvím 

formulovaná výpověď nejen jakýmsi uměleckým pozornost poutajícím obohacením 

předávaného sdělení, ale rovněž výstižnou charakteristikou otevírající prostor pro 

subjektivní interpretaci, lze tuto formu komunikace považovat za velmi efektivní, a není 

tedy divu, že v jazyce médií představuje jeden z nejčastěji volených komunikačních 

nástrojů. „Správně vytvořená metafora umožňuje tedy předat informaci nebo dosáhnout 

určitého výsledku daleko rychleji a účinněji než tzv. obrazově lineární vysvětlování“ 

(Batko, c2006, s.. 111).152 

 

2.1.3.1.3 Dialog 

Komunikace prostřednictvím masových médií, respektive tištěných magazínů, 

je, jak už bylo mnohokrát naznačeno, jednosměrný proces, v jehož rámci nemá čtenář 

příliš mnoho možností na předkládané sdělení aktivně reagovat, a stává se tak pouze 

jeho pasivním příjemcem.153 Tuto skutečnost se iniciátoři komunikačního procesu snaží 

alespoň částečně kompenzovat určitou adresností sdělení, tedy pomyslným navázáním 

dialogu, kdy se i přes vědomé oslovování anonymních členů masového publika snaží 

vytvářet dojem, že promlouvají ke každému jedinci jako k samostatné individualitě. 

Komunikace v tomto smyslu se pak odehrává mezi „my“ na straně vysílatele a „vy“ na 

straně adresáta, přičemž z pohledu původce sdělení je k tomuto záměru konkrétně 

využíváno tzv. inkluzivního či exkluzivního „my“, a to v závislosti na tom, zda zahrnuje 

nebo nezahrnuje adresáta, k němuž promlouvá (Čmejrková in Srpová, 2007, s. 173).  

 

Se zaměřením na oblast reklamy Čmejrková (in Srpová, 2007, s. 173) v této 

souvislosti hovoří o tzv. intersubjektivních vztazích, jejichž navozování se může dít 

mnoha cestami – od prostého oslovování, přes utváření hlubšího pocitu vzájemnosti 

a sounáležitosti až k vyvolávání zdání intimnosti. Konkrétně se podle ní v tomto ohledu 

můžeme setkat se strategií užívání buď pomyslně prázdného „Vy“, jež zahrnuje všechny 

příjemce, nebo „Vy“ specifického oslovujícího vybrané cílové skupiny. „V tom případě 

                                                
152 Ve sděleních persvazivního charakteru je vedle metafory často zastoupena také metonymie, 
představující nepřímé pojmenování na základě objektivně existující věcné souvislosti mezi dvěma objekty 
(Čechová, 2008, s. 251, 326), či s ní úzce související synekdocha, která je některými autory považovaná 
za „druh metonymie, kdy se přenáší pojmenování části na celek, a naopak“ (Černý, Holeš, 2004, s. 62). 
153 Výjimkou jsou dopisy čtenářů, pokud jsou autentické. 
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reklamní tvůrci předstírají, že znají Vaše specifické potřeby a Vaše specifická přání“ 

(Čmejrková in Srpová, 2007, s. 173).154 

 

Jak je vidět, prostřednictvím intersubjektivity, kdy se podavatel stylizuje do 

podoby jakési autority, která zná adresátovy představy a tužby, reklamní texty, zejména 

za pomoci sémantiky výpovědi navozující jedinečnost situace a prožitku, vytváří iluzi 

individualizovaného oslovení a důvěrnosti, a snaží se tak co nejvíce přiblížit adresátovu 

způsobu myšlení (Čmejrková in Srpová, 2007, s. 175 a 183). „Reklamy nás jen zdánlivě 

oslovují osobně, ve skutečnosti oslovují miliony identických Vy nebo i Ty. Záleží na 

adresátovi, zda se s navrhovanou pozicí imaginárního adresáta reklamy identifikuje, 

nebo ne“ (Čmejrková, 2000, s. 30). 

 

2.1.3.1.3.1 Upřímnost 

Jak jsem se již snažila naznačit v podkapitole věnované persvazi, kritérium 

upřímnosti představuje zejména v souvislosti s verbální komunikací a v jejím rámci 

uskutečňovaným pomyslným dialogem často uplatňovaný prostředek, s jehož pomocí se 

podavatel sdělení snaží adresátům přiblížit a vybudovat si s nimi určitý vztah. 

S uplatňováním tohoto principu se můžeme opět setkat v reklamě. Právě na jejím 

základě se tvůrce sdělení snaží vytvořit nanejvýš příznivou atmosféru, a vyvolat tak 

u příjemce dojem, že se mu odhaluje, čímž nepřímo přispívá k jeho ovlivnění 

a přesvědčení a ideálně také k pozitivnímu přijetí sdělovaných informací. „Reklama 

jakožto žánr primárně persvazivní parazituje na diskurzu upřímnosti stále častěji, 

alespoň ta její část, která se snaží skrýt apel za zpověď a praktiky persvazivnosti za 

praktiky upřímnosti“ (Čmejrková in Srpová, 2007, s. 192). 

 

2.1.3.1.3.2 Odbornost 

Stejně jako je tomu v případě upřímnosti, i odbornost představuje stále 

využívanější formu komunikace. Výrazy, jež jsou v jejím rámci hojně využívány, 

v sobě zahrnuje oblast terminologizace či multiverbizace,155 jejichž hlavním účelem je, 

jak uvádí Marks (2012, s. 20), navození dojmu odbornosti a popsání kvalit nabízeného 

                                                
154 Pro tuto formu oslovování masového publika je rozšířený rovněž termín „syntetická personalizace“, 
o němž hovoří Fairclough (1989, s. 62). 
155 Srov. Srpová, 2008, s. 114. 
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výrobku. Na významnosti odborné termíny nabývají, jsou-li vyřčeny ústy v očích 

adresátů důvěryhodných osobností, neboť „recipienti mají většinou sklon přijímat 

názory a přesvědčení (pokud neodporují jejich osobním přesvědčením a zkušenostem) 

z diskurzu autoritativních, důvěryhodných a kredibilních zdrojů, jako jsou vědci, 

experti, profesionálové, důvěryhodná média“ (Čmejrková in Srpová, 2007, s. 197). 
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3. Analytická část 
V analytické části práce jsou výše nastíněné teoretické koncepty aplikovány na 

konkrétní komunikáty156. Ty za pomoci vybraných analýz podléhají detailnímu rozboru 

a následně také komparaci, která nashromážděná data patřičně ozřejmují. 

 

Aby výsledná zjištění byla smysluplná a mohla posloužit jako výchozí bod pro 

další zkoumání, analyzuji jednotlivé komunikáty prostřednictvím dvou stěžejních 

analýz. Jednu z nich představuje sémiotická analýza, v rámci níž, jak ostatně naznačuje 

samotná struktura metodologické části této práce, zaměřuji svou pozornost především 

na neverbální prvky sdělení, tedy na obraz a celkovou vizuální koncepci komunikátů.157 

Druhou je pak analýza pragmalingvistická, u níž svou pozornost upírám zejména na 

jazyk a jeho konkrétní formy užití. 

 

Sémiotická analýza, jež dle Trampoty a Vojtěchovské (2010, s. 117) sleduje 

význam textů na několika rovinách označování, a je tedy nanejvýš vhodná pro 

zkoumání obsahových významů mediálních sdělení, je prováděna podle metody 

denotace, konotace a mýtu, tak jak ji například v díle Mytologie (2004) ozřejmuje 

Barthes. Vzhledem k širokému vymezení sémiotiky, o níž se tato analýza opírá, přitom 

okrajově beru v potaz i další s vizuálními sděleními spojenou analýzu, s níž je 

sémiotická analýza úzce propojena a často kombinována, a sice analýzu obrazovou, 

která „zjišťuje, jaké informace jsou prostřednictvím obrazů předávány, jaké osoby, 

předměty nebo události jsou na nich vyobrazeny a jakým způsobem“ (Trampota, 

Vojtěchovská, 2010, s. 156–157). Cílem využití těchto analýz je přitom odhalení 

latentních, tedy za obrazy a s nimi souvisejícími prvky skrytých významů, a tím 

i nahlédnutí ideologie existující jak v módním, tak i v kosmetickém průmyslu. 

 

Můj postup při analyzování jednotlivých komunikátů v tomto ohledu konkrétně 

vypadá tak, že vybraný vzorek za pomoci deskripce nejprve popisuji a vytyčuji v něm 

hlavní denotáty. Těm následně přiděluji příslušné konotace a pokouším se odhalit 

potenciálně přítomné mýty. Kromě výše zmíněných složek si všímám rovněž celkové 

kompozice a obsahu sdělení, na základě jejichž identifikace usuzuji na potenciální vliv, 

                                                
156 K přesnějšímu vymezení pojmu komunikát dojde v další části této práce. 
157 Zde vycházím z premisy, že „funkce obrazu v kontextu verbálního sdělení je předmětem řady 
sémiotických zkoumání“ (Čmejrková, 2000, s. 131). 
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které mají na konečné příjemce. Svou pozornost zaměřuji zejména na titulek, použité 

písmo, barvy či vztah textu a obrazu. 

 

Prostřednictvím uplatnění pragmalingvistické analýzy, při níž „hodnotíme 

jednak užité prostředky vzhledem k záměru autora a vzhledem k efektu na adresáta, 

jednak vysuzujeme z přítomnosti jevů na to, co je mimo text, co ho ovlivňuje, byť 

explicitně nevyjádřeno“ (Machová, Švehlová, 2001, s. 136–137), je pak v mém úmyslu 

identifikovat charakter textu, tedy volbu, užití a efekt použitých jazykových kódů, a to 

na základě sledování všech typů výrazových prostředků. V tomto ohledu konkrétně beru 

v úvahu jednotlivá slova i slovní spojení a snažím se najít smysl jejich používání. 

Jinými slovy, volba pragmalingvistické analýzy napovídá, že vybrané mediální texty 

nezkoumám pouze po lingvistické stránce, ale rovněž z hlediska kontextu a interpretace 

ze strany čtenáře. 

 

Ještě před samotným uplatněním výše zmíněných kvalitativních metod 

zkoumání aplikuji na vybrané komunikáty za účelem co nejvýstižnějšího zachycení 

nahlížené problematiky rovněž kvantitativní obsahovou analýzu, v rámci níž vycházím 

z dat získaných z již v úvodu zmiňovaného výzkumu. Ta ukázala, že značkám Louis 

Vuitton a Estée Lauder je ve vybraných vydáních magazínů věnováno poměrně dost 

prostoru. Jak ale naznačuje graf v příloze č. 1, vesměs se jedná buď o inzertní plochu 

nebo o umístění v rámci redakčního obsahu. Navzdory mému prvotnímu očekávání tedy 

ani jedna ze značek ve zkoumaném období se čtenáři nekomunikuje prostřednictvím 

advertorialů158, a proto tento typ komunikátu do kvalitativní analýzy vůbec nezahrnuji. 

 

V případě reklamních vizuálů jsou mé analýze podrobeny celkem čtyři 

komunikáty. U značky Louis Vuitton se konkrétně jedná o reklamní sdělení prezentující 

kolekci pro jaro/léto 2013 a vizuál spojený s obdobím podzim/zima 2013. Analýza 

značky Estée Lauder pak zahrnuje inzerát prezentující multifunkční krém „Revitalizing 

Supreme“ a reklamní sdělení propagující klíčový produkt v péči o pleť celého portfolia 

značky, a sice sérum „Advanced Night Repair“. Všechny komunikáty jsou přitom, jak 

                                                
158 Termín advertorial vznikl kombinací slov „advertisement“ (reklama) a „editorial“ (redakční text), 
a představuje jakýsi typ placeného sdělení simulující tiskovinu, v níž je publikován. Jednoduše řečeno, 
jedná se o méně zřejmou formu reklamy vyvolávající dojem, že se jedná o klasický redakční text. 
ULBRYCHOVÁ, Jana. Advertorial a jak na něj. Eregal.ihned.cz [online]. 13. 8. 2008 [cit. 2015-03-28]. 
Dostupné z www: http://eregal.ihned.cz/c1-26341550-advertorial-a-jak-na-nej. 
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naznačuje výše uvedený přehled reprezentativních vzorků značky Louis Vuitton, pro 

přehlednost analyzovány z hlediska sezónnosti. 

 

Nepatrně odlišný postup volím v rámci analýzy redakčních obsahů, kdy jsem 

vzhledem k jejich hojné přítomnosti ve všech vybraných vydáních magazínů a současné 

omezenosti rozsahu zde předkládané diplomové práce nucena vybrat pouze ta sdělení, 

jež zkoumanou problematiku podle mého názoru zachycují co možná nejlépe, bez 

ohledu na to, v jaké části roku jsou v magazínu umístěny. Jediné, co se v této souvislosti 

snažím dodržet, je rovnoměrné zastoupení obou zkoumaných značek.159 Z důvodu 

nanejvýš výstižného srovnání navíc usiluji o výběr konkrétních sdělení takovým 

způsobem, aby se nacházely ve víceméně podobných rubrikách160. 

 

Z grafu v příloze č. 2 zobrazujícího přítomnost reklamních vizuálů ve vybraných 

vydáních obou magazínů je patrné, že tento typ komunikátu se v případě obou dvou 

značek vůbec nevyskytl v červencových číslech. Důvodem může být výše zmiňovaná 

sezónnost, v rámci níž reklamy zaměřující se primárně na oblast módy časově kopírují 

nástup nových kolekcí do obchodů (Grundmanová, 2011, s. 31).161 Jinými slovy, obě 

analyzované značky inzerci v časopisech pravděpodobně využívají výhradně 

k prezentaci aktuálně nabízeného zboží poutajícího se k určité roční době a měsíc 

červenec je z tohoto pohledu obdobím, které pro tento typ prezentace není vhodné. 

 

Zajímavostí, jak ukazuje graf v příloze č. 3, zůstává, že značka Louis Vuitton ve 

zkoumaných měsících vůbec neinzerovala v magazínu Marianne, a její reklamní vizuály 

tedy můžeme nalézt pouze v Elle. Příčin tohoto faktu může být mnoho. Jako 

nejpravděpodobnější se nicméně z mého pohledu jeví profil vybraných magazínů, kdy 

Elle představuje celosvětově známou značku cílící na jinou skupinu čtenářek, než je 

tomu v případě tuzemské Marianne. Časopis Elle navíc, jak uvádějí oficiální webové 

stránky nakladatelství vydávající magazín v České republice,162 využívá v porovnání 

                                                
159 Konkrétně od každé značky vybírám tři sdělení spadající do oblasti redakčních obsahů. 
160 Osvaldová (1999, s. 163) rubriku vymezuje jako oddíl tiskoviny „(...), označující pravidelné umístění 
materiálů pod společným záhlavím, spojené společným tématem (např. domácí zprávy, zahraniční zprávy) 
nebo společným zaměřením (např. sport, kultura, ekonomika, politika)“. 
161 Je všeobecně známo, že módní značky prezentují své kolekce dvakrát do roka. Na jaře představují 
produkty, jejichž uvedení na trh je plánováno na podzim téhož roku. Na podzim pak zase prezentují 
zboží, jež se na trhu objeví následující rok na jaře. 
162 ELLE. Burda.cz [online]. [cit. 2015-03-29]. Dostupné z www: http://burda.cz/cs/inzerce/casopisy-
zivotniho-stylu/elle. 
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s Marianne i nepatrně odlišný způsob komunikace, kdy se svými čtenářkami mluví 

prostřednictvím fantazie a obrazů, což má na této skutečnosti jistě také svůj podíl. 

 

3.1 Typy zkoumaných komunikátů 

Podle Akademického slovníku cizích slov (Petráčková, Kraus, 1998, s. 406) lze 

za komunikát považovat text, promluvu či jazykový projev. Machová a Švehlová (2001, 

s. 77) toto stručné vymezení rozšiřují a upřesňují, že pojem komunikát „označuje 

vlastní informaci (zvl. její obsah) produkovanou mluvčím/autorem prostřednictvím 

určitého kódu a přenášenou pomocí určitého média a k příjemci.“ 

 

Jak ukazují obě předložené definice, označení komunikát je pojmem zahrnujícím 

velmi širokou oblast působnosti. Já se ovšem z výše uvedených důvodů pro naplnění 

účelu této práce zaměřím výhradně na reklamní vizuály a redakční obsahy. 

 

3.1.1 Reklamní vizuály 

Reklama, která je obecně chápána jako placená forma komunikace, jež využívá 

komunikačních médií, aby informovala cílové skupiny zákazníků o tom, že existuje 

produkt či služba, která může uspokojit jejich potřeby (Vysekalová, 2010, s. 16), 

v současném světě představuje stále významnější součást života společnosti. Působí na 

nás takřka ze všech stran, prostupuje skoro všemi oblastmi našeho působení, 

a významně se tak podílí na vzniku a uspořádání našich každodenních aktivit.163 

 

Tellis (2000, s. 24) reklamu definuje stručně jako „sdělení firemní nabídky 

zákazníkům prostřednictvím placených médií.“ Podle Kotlera (2007, s. 855) je reklama 

„jakákoli placená forma neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo služeb 

identifikovaného sponzora“. Velký slovník marketingových komunikací (2012, s. 191) 

pak na reklamu nahlíží jako na primárně placenou informaci usilující o prodej zboží 

nebo osvojení určitých myšlenek, šířenou zejména prostřednictvím masových médií, 

tedy tiskem, rozhlasem, televizí či internetem. 

  

                                                
163 Z těchto a mnoha dalších důvodů poukazujících na stále narůstající význam a vliv reklamy v současné 
společnosti jí na následujících stranách věnuji více prostoru. 
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Uvedené pohledy jasně ukazují, že definic snažících se vymezit podstatu pojmu 

reklama existuje mnoho. Všechny ovšem shodně hovoří o reklamě jako o cílené, 

účelově orientované a neosobní formě komunikace s komerčním záměrem týkající se 

konkrétního produktu a uskutečňované prostřednictvím nějakého média. Typická je pro 

ni přitom silná orientace na příjemce, která se podle Pravdové164 projevuje nejen 

zaměřením na jejich stávající či teprve uměle vytvářená přání a potřeby, ale rovněž 

samotným způsobem komunikace, a to především volbou specifických jazykových 

prostředků a pojmenování.165 

 

Kromě vlastní podstaty pojmu reklama je důležitý rovněž cíl, který reklama 

sleduje. Odborná literatura, která se touto specifickou oblastí komunikace zabývá, se 

více méně shoduje, že úmyslem každého reklamního sdělení je primárně zaujmout, 

oslovit, informovat a konečně také prodat166 (Srpová, 2008, s. 76–77). Tuto svou 

záměrnost spočívající ve snaze příjemce přesvědčit či ovlivnit přitom podle Pravdové167 

reklama často nijak neskrývá. „Ve srovnání s ostatními komunikáty je záměrnost 

reklamního sdělování vystupňována do krajnosti.“168 Tento fakt potvrzuje Luhmann 

(2014, s. 60), podle něhož „reklama hledá něco, s čím by mohla manipulovat, pracuje 

neupřímně a předpokládá to, že se to i bude předpokládat“. Dá se tedy říct, že reklamní 

sdělení z hlediska účelu, za nímž jsou vytvářena, nabývají persvazivního charakteru se 

zcela jasným komunikačním záměrem.169 

                                                
164 PRAVDOVÁ, Markéta. K povaze reklamního diskurzu. Naše řeč [online]. 2002, roč. 85, č. 4 [cit. 
2015-02-15]. Dostupné z www: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7690. 
165 Právě užívání nejrůznějších prostředků jazyka posouvá vnímání reklamy do zcela nových rovin. 
Z tohoto úhlu pohledu již reklamní sdělení není nahlíženo jako proces, v jehož středu zájmu stojí zboží, 
ale proces spočívající ve výměně informací (Nöth, 1990, s. 476), jíž se účastní celá řada specifických 
komunikačních nástrojů. „Z hlediska teorie komunikace představuje reklama sémioticky komplexní 
proces, na němž se prostřednictvím různých kanálů a médií podílejí různé komunikační systémy, jako je 
jazyk, grafika, obraz, hudba, inscenace“ (Jílková in Srpová, 2005, s. 113). 
166 Tomuto finálnímu kroku ovšem, jak uvádí Vysekalová (2010, s. 17), předchází složitý proces aktivit 
směřujících od prvotního vnímání reklamního sdělení, přes vyvolání pozornosti a vytvoření preferencí, až 
ke vzniku konečného nákup motivujícího přesvědčení. Tyto fáze reklamní komunikace řada autorů 
(Čmejrková, 2000, s. 20; Křížek, Crha, 2012, s. 96; Přikrylová, Jahodová, 2010, s. 34) usouvztažňuje 
s tzv. modelem AIDA objasňujícím čtyři etapy vedoucí k nákupnímu rozhodnutí. Správně fungující 
reklama by podle něj měla: upoutat pozornost adresáta (attention), zaujmout ho (interest), vyvolat v něm 
touhu po nabízeném produktu (desire) a přimět ho k činu (action), nejčastěji nákupu. 
167 PRAVDOVÁ, Markéta. K povaze reklamního diskurzu. Naše řeč [online]. 2002, roč. 85, č. 4 [cit. 
2015-02-15]. Dostupné z www: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7690. 
168 Tamtéž. 
169 V souvislosti se záměrem Kotler (2007, s. 856–858) rozlišuje čtyři základní typy reklam, a sice 
reklamu informativní, jejímž cílem je logicky informovat o novém produktu a vybudovat image 
společnosti, přesvědčovací, využívanou k přesvědčení zákazníků ke koupi a získání preferencí pro 
značku, komparativní, přímo či nepřímo srovnávající jednu značku s ostatními a upomínací, používanou 
k udržování povědomí o produktu. V publikaci Marketing Management (2013, s. 545) pak společně 
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S přihlédnutím výhradně na reklamní vizuál se naše uvažování o reklamě zúží na 

oblast tisku, v jehož rámci „tisková neboli printová reklama zahrnuje inzerci v novinách 

a časopisech“ (Karlíček, Král, 2011, s. 57) a jejím úkolem je především „poskytnout 

dostatečný prostor pro čtení, protože tak jsou tisková média konzumována“ (Jaklová in 

Srpová, 2007, s. 211).170 Keller (2007, s. 325) u reklamy v tisku za významnou 

považuje zejména skutečnost, že tištěná média mohou díky své povaze poskytovat 

podrobné informace o produktu. Tento fakt potvrzují Karlíček a Král (2011, s. 58), 

podle nichž mezi pozitivní charakteristiky reklamy prezentované v tištěných médiích 

patří možnost do tiskového inzerátu umístit složitější informace. Se zaměřením 

výhradně na časopisy výše zmínění autoři spatřují pozitivum v nich umístěných reklam 

zejména v možnosti jejich efektivního využití ve smyslu budování představ uživatele 

a užití (Keller, 2007, s. 325) a posilování image značky (Karlíček, Král, 2011, s. 59). 

 

Způsob vnímání a konečné přijetí tiskové reklamy významným způsobem 

ovlivňuje její umístění do redakčního obsahu daného titulu (Vysekalová, 2010, s. 39). 

„Ve snaze, aby reklama působila co nejefektivněji, jsou reklamy v tisku často situovány 

tak, aby korespondovaly s příslušným žurnalistickým tématem nebo rubrikou“ (Jaklová 

in Srpová, 2007, s. 212). V praxi tento fakt můžeme sledovat v zasazování reklam na 

oděvy a módní doplňky do rubrik označovaných například jako „Móda“ či v prezentaci 

kosmetických výrobků u článků týkajících se péče o tělo či zdraví. 

 

3.1.1.1 Jaro/léto 2013 

S přesunutím pozornosti k vlastní analýze je prvním zkoumaným reklamním 

vizuálem jednostránkový komunikát značky Louis Vuitton, který prezentuje novou 

kolekci pro sezonu jaro/léto 2013 (viz příloha č. 4). Inzerát je umístěn v dubnovém 

vydání magazínu Elle, a to konkrétně na jeho zadní vnější straně, jíž je dle slov Duponta 

                                                                                                                                          
s Kellerem vzpomíná ještě reklamu utvrzující mající za úkol „přesvědčit nedávné zákazníky, že udělali 
správné rozhodnutí“. 
170 Čistě v souvislosti s tiskem reklamu definuje Imberová (2000, s. 12–13), podle níž se jedná 
o sponzorované veřejné oznámení informativní povahy, které je vytvářeno za účelem apelování na 
masové publikum s cílem přesvědčit, informovat, podpořit, motivovat, nebo jinak upravovat nákupní 
chování, podporování či schvalování určitého produktu, služby, idey nebo organizace. 
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(c2009, s. 239) věnována o 64 % větší pozornost, než je tomu v případě stran uvnitř 

časopisu.171 

 

Kompozičně je vizuál řešen tak, že obraz dominuje nad textem, který je v celém 

inzerátu zastoupen pouze ve formě uvedení: 

− informace k produkci prezentované kolekce včetně autorského práva, 

− místa včetně kontaktu, kde je kolekce k dostání a 

− značky, jejíž uvedení v pravém dolním rohu uzavírá reklamní sdělení,  

a je tak praktickým dokladem toho, že přímým instinktem člověka je číst z levého 

horního do pravého dolního rohu (Srpová, 2008, s. 67). Reklamní sdělení tedy zcela 

postrádá titulek, vlastní textovou část a logo, jež by dle Leeche (1966, s. 59) mělo být 

spolu s názvem firmy (značky) součástí jakéhosi podpisu celého sdělení (viz níže). 

 

Obrazovou složku tvoří fotografie několika žen, jež svou vizáží vyvolávají 

dojem dvojčat. Přestože jsou všechny shodně upraveny do retro stylu 60. let172, každá 

z nich prezentuje nepatrně odlišné módní prvky kolekce. Celý vizuál je založen na 

motivu dublování, respektive opakování, jež se projevuje v pravidelné kombinaci barev, 

opakujících se vzorech vytvářejících iluzi přítomnosti geometrických tvarů a již 

zmíněné podobě „žen dvojčat“, která díky své nápadnosti celé sdělení zintenzivňuje. 

 

Prim v celém sdělení hrají barvy. Na první pohled inzerátu dominuje žlutá, jež 

„je obzvlášť dobrá k přilákání pozornosti zákazníků, hlavně v kombinaci s černou“ 

(Dupont, c2009, s. 255). Tato barva zde konotuje energii, pozitivitu a významnost a je 

spojena s dalšími dvěma barvami, a sice černou, jež konotuje eleganci, módnost 

a luxus173 a hnědožlutou174 rovněž konotující eleganci, a na základě svého výrazu 

„hlubší pohody mysli“ (Vysekalová, 2012, s. 98) také sofistikovanost či serióznost. 

                                                
171 Této skutečnosti odpovídá cena reklamního prostoru, která je v rámci všech nabízených umístění 
jednoznačně nejvyšší. 
Ceny inzerce (Kč): Časopisy životního stylu. Burda.cz [online]. [cit. 2015-03-27]. Dostupné z www: 
http://burda.cz/sites/default/files/attachments/casopisy-zivotniho-stylu-5.pdf. 
172 60. léta jsou všeobecně známá jako období uvolněnosti projevující se například hnutím hippies či 
sexuální revolucí.  V módě je tato doba typická např. objemnými účesy v podobě natupírovaných vlasů 
vyčesaných do drdolů, vypasovanými šaty či širokými nohavicemi. 
DVOŘÁKOVÁ, Eva. Jak nosit styl à la 60. léta. Novinky.cz [online]. 21. října 2014 [cit. 2015-03-22]. 
Dostupné z www: http://www.novinky.cz/zena/styl/350772-jak-nosit-styl-a-la-60-leta.html.  
173 Vysekalová (2010, s. 71) uvádí, že v reklamě se černá používá pro „sofistikované drahé zboží vysoké 
kvality“. 
174 Tato barva je velmi specifická a lze ji také vystihnout jako medově žlutou či jantarovou. 
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Všechny tři barvy jsou přitom užity ve spojení s bílou konotující svobodu, dokonalost 

a čistotu. V reklamním sdělení je tak patrná kombinace tzv. pestrých175 a nepestrých176 

barev, kdy nepestré barvy stupňují intenzitu barev pestrých (Vysekalová, 2012, s. 99). 

 

Klíčovým denotátem vizuálu je motiv šachovnice, na níž v souvislosti s výše 

uvedeným prvkem opakování můžeme nahlížet jako na vzájemné seskupování 

různobarevných pruhů vyvolávajících dojem geometricky souměrných kostek. 

Šachovnice konotuje hru, která má pevná pravidla, vyniká svou systematičností a je pro 

ni typická striktnost a rigidita. Právě motiv šachovnice v kombinaci s dokonale 

vypadajícími ženami vytváří mýtus ženy královny, nejsilnější figury šachové hry, jejž 

potvrzuje výše zmíněná dominantní žlutá barva, která v tomto ohledu funguje jakožto 

barva vznešenosti. „V Číně a jihovýchodní Asii žlutá symbolizuje vladaře“ 

(Navrátilová, 2009, s. 281). 

 

Další významný prvek sdělení tvoří se šachovnicí se doplňující hloubka 

prostředí konotující vtažení do iluzorního světa, kde adresáti spojují vlastní identitu 

s obrazy postav.177 Tímto způsobem reklamní sdělení narušuje jakousi intimní zónu 

příjemce a snaží se ho přimět k tomu, aby se realizoval v jí nabízeném idylickém, 

bezstarostném a dokonalém světě.178 „Úkolem reklamních tvůrců, (...) je představit 

fiktivní svět tak, aby v něm adresát nalezl své zřetelné místo, aby se do něj projektoval 

a propojil ho jednoznačně se svým světem reálným“ (Čmejrková, 2000, s. 197). 

 

Denotát pohybu, v jehož rámci ženy směřují dvěma různými směry, konotuje 

v první řadě organizovanost a řád. Kromě toho je ovšem rovněž jakousi nabídkou 

možnosti různé interpretace předkládaného obrazu, díky níž si příjemci mohou 

komunikované sdělení vykládat různými způsoby. Konotace v podobě řádu a přesnosti 

vyvolávají též rovné střihy šatů či ruce svírající doplněk v podobě kabelky, které jsou 

buď v pozici kolmo k zemi, nebo přesně stylizované do pravého úhlu. Nedílnou součástí 

oděvu je obuv, jejíž podpatek konotuje ženskost, nadřazenost a vznešenost, uzavřená 

špička pak smysl pro společenský řád, etiketu a eleganci. 

                                                
175 Všechny barvy kromě bílé, černé a šedé.  
176 Bílá, černá a šedá barva. 
177 V souvislosti nikoli s fantazií, nýbrž s reálným světem můžeme na motiv šachovnice nahlížet také jako 
na prvek korespondující s klasickým monogramem značky Louis Vuitton. 
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Se zaměřením pozornosti výhradně na postavy žen zaujme především 

obnaženost částí jejich těl konotující decentní lascivnost, smyslnost a sexualitu. Tento 

prvek nás vrací zpět k barvám, konkrétně ke žluté, která je podle Vysekalové (2012, 

s. 98) spojena s uvolněním, jež nastává bezprostředně po vyvrcholení v sexuálním aktu, 

a její užití tak implicitně poukazuje na záměr tvůrců obohatit sdělení o silný, emoce 

ovlivňující, erotický náboj. Upravený vyčesaný účes, jehož konotací může být smysl pro 

detail, ženskost a elegance, ale rovněž jistá serióznost a konzervativnost, je 

neoddělitelně spojen s barvami vlasů, které korespondují s kontrastními barvami 

oblečení a konotují hravost. V oblasti horní části těla se kromě pozornost poutajícího 

účesu objevuje další denotát v podobě minima šperků konotující striktnost či upřených 

pohledů, jejichž konotace spočívají v přesnosti, ale rovněž v jakési nepřítomnosti, která 

nás opět zavádí do nereálného světa naší fantazie. 

 

Sdělení, které značka Louis Vuitton prostřednictvím tohoto vizuálu předává, 

tedy celkově vyvolává dojem striktními pravidly řízené hry, konkrétně šachů, v níž 

žena, elementární prvek inzerátu, hraje roli královny.179 S pomocí řady prvků nás 

vtahuje do imaginárního pohádkového světa, kde se každá žena může alespoň na 

okamžik stát vysněnou princeznou, potažmo královnou či vládkyní, jíž ve společnosti 

patří výsostné postavení. Přestože sdělení neobsahuje téměř žádná slova, promlouvá 

k nám. Obrazy zde plní funkci obrazně zakódované řeči, která jedincům s bohatou 

představivostí dokonce může vyprávět jakýsi příběh. Dá se říct, že právě z tohoto 

vizuálu je více než patrné, že obraz již v komunikátech nepředstavuje pouhý zástupný 

znak slovního významu, nýbrž zcela svébytnou entitu. „Proto na výtvarně řešených 

reklamách je slovní doprovod mnohdy nadbytečný a může být podstatně zhuštěn 

a zjednodušen.“180 

 

Na prvním z analyzovaných vizuálů značky Estée Lauder (viz příloha č. 5) jsou 

prezentovány dva produkty – multifunkční krém a oční balzám nesoucí shodný název 

                                                                                                                                          
178 PRAVDOVÁ, Markéta. K povaze reklamního diskurzu. Naše řeč [online]. 2002, roč. 85, č. 4 [cit. 
2015-04-04]. Dostupné z www: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7690. 
179 Na konotaci hravosti se kromě klíčového denotátu v podobě šachovnice podílí rovněž kontrast barev 
(ať už prostředí, či vlasů) a kontrast v podobě odhaleného a zahaleného těla. 
180 KRAUS, Jiří. K stylu soudobé české reklamy. Naše řeč [online]. 1965, roč. 48, č. 4 [cit. 2015-03-24]. 
Dostupné z www: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5137.  
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„Revitalizing Supreme“. Jejich propagaci je věnována dvoustrana181, a to hned na 

předních stránkách obou vybraných magazínů. Konkrétně v případě Elle se inzerát 

nachází na stranách 22–23 umístěných sice až za obsahem časopisu, nicméně ještě před 

úvodním slovem redaktorky, díky čemuž se dá očekávat, že ho zaznamená velké 

procento čtenářů. V magazínu Marianne vizuál dokonce zaujímá pozici na stranách 4–5. 

 

Celková kompozice inzerátu je řešena tak, že obrazová část převažuje nad částí 

textovou. Konkrétně lze odhadnout, že obraz zaujímá více než polovinu vizuálu. Zbytek 

pak tvoří text, který je umístěn v pravé horní části komunikátu a obsahuje poměrně 

značné množství informací. I přes poměrně dobrou přehlednost je reklamní sdělení 

částečně v rozporu se strukturou, tak jak ji v podobě pěti po sobě jdoucích základních 

prvcích předkládá Leech (1966, s. 59): 

1. titulek 

2. ilustrace 

3. reklamní text 

4. podpis (slogan, název firmy, logo atd.) 

5. detaily (adresa firmy, místo prodeje, odkaz na další informace atd.) 

I přesto, že analyzovaný komunikát všechny výše uvedené složky obsahuje, s některými 

z nich se nepatrně rozchází. Například v souvislosti s bodem číslo dva obrazová složka 

nenásleduje ihned po titulku, respektive není umístěna pod ním, ale je od textu vizuálně 

oddělena, tedy není jeho bezprostřední součástí. Pomyslný podpis se pak nenachází 

mezi textem a detaily, ale je přímo součástí obrazu. Text tedy rovnou přechází 

k informaci o místech, kde je možné produkty Estée Lauder zakoupit. 

 

Vlastní reklamní text již nicméně plně koresponduje s jednotlivými částmi 

horizontálního členění textu182, které podle Křížka a Crhy (2012, s. 155–156) sestávají 

z titulku, hlavního textu, závěru inzerátu a kontaktních údajů. 

 

Titulek v analyzovaném vizuálu tvoří dvě věty: „Život mění vaši pleť. Nyní ji 

změňte vy, na věky.“ Ty jsou z hlediska vertikálního členění183 v porovnání s většinou 

                                                
181 Hlavní výhodou inzerátu v rozsahu dvoustrany, jak uvádí Jaklová (in Srpová, 2007, s. 212), je 
skutečnost, že ho čtenář nemůže při listování časopisem přehlédnout. Na druhé straně však takto 
koncipovaná reklama dle jejích slov může působit rušivě a čtenáře spíše odpuzovat. 
182 V případě horizontálního členění je text dělen do kapitol, oddílů a odstavců (Čechová, 2011, s. 399). 
183 Mezi hlavní grafické prostředky tohoto tzv. hloubkového členění textu patří např. typ, styl a velikost 
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zbylého textu napsány bodově největším písmem, a tudíž poutají největší pozornost. 

Klíčovou roli v titulku hraje oslovení v podobě zájmen „vaši“ a „vy“, jejichž 

prostřednictvím dochází k navázání pomyslného dialogu a vtažení adresáta do sdělení, 

s čímž souvisí povzbuzení jeho zvědavosti a touhy číst dál. Četnější užití slov 

odvozených od slova „změna“ v adresátovi může evokovat pocit, že se mu nabízí 

možnost mít něco nového, lepšího a v kombinaci s oslovením ve formě imperativu 

navíc působit persvazivně, a podporovat tak celkové přijetí sdělení. Podstatné je přitom 

užití časového adverbia „nyní“, jehož prostřednictvím sdělení na adresáty vyvíjí 

pomyslný nátlak, aby tak učinili dříve, než bude pozdě, tedy právě teď. Příslovce času 

„na věky“, jež je ve větě zdůrazněno grafickým oddělením čárkou, pak pomyslně dává 

čtenářům jakousi jistotu kvality propagovaných produktů a trvalosti účinků jejich užití. 

 

Stejnou velikostí písma jako titulek je v celém textu uvedeno ještě slovní spojení 

„Revitalizing Supreme“. Vhledem k tomu, že tento výraz následuje ihned za titulkem, 

lze ho považovat buď za jeho součást, nebo za jakýsi podtitulek zdůrazňující, co je 

podstatou celého sdělení, a objasňující, za pomoci čeho čtenářky mohou dosáhnout 

poukazované změny. Co vlastně cizojazyčný název „Revitalizing Supreme“, jenž je ze 

své podstaty schopný text patřičně zatraktivnit, znamená, ozřejmuje sdělení 

„Multifunkční krém a nový oční balzám“, jež je uvedeno hned pod ním. Grafické 

zvýraznění přívlastku „nový“ v podobě podtržení zde přitom plní funkci vzbuzování 

očekávání, že je na trhu k dispozici lepší, kvalitnější produkt. 

 

Hlavní text reklamy, který je pro přehlednost členěn do odstavců, se nachází 

bezprostředně za pomyslným podtitulkem, a nepředchází mu tedy žádný perex184, jak je 

tomu ostatně prakticky u všech konkurenčních, krémy propagujících vizuálů. Co se týče 

konkrétních výrazových prostředků, hojně je v něm užíváno hodnotících adjektiv. 

Přívlastky „první“, „univerzální“, „jemný“ či „účinný“ primárně slouží 

k vyzdvihování klíčových vlastností, kvality a úspěšnosti produktů (srov. Vysekalová, 

2010, s. 67).185 Imperativ „objevte“, jímž je celý hlavní text uveden, plní funkci prvku, 

                                                                                                                                          
písma, podtržení a barevné rozlišení klíčových slov aj. (Čechová, 2011, s. 401–402). 
184 Perex Osvaldová (1999, s. 127) definuje jako zlom části textu přes dva či více sloupců, do nichž je 
text, respektive článek uspořádán. Většinou se podle ní jedná o stručný úvod k předkládanému textu, 
který obsahuje základní informace. 
185 Vezmeme-li v potaz nejen hlavní text, ale rovněž již výše zmíněný titulek a podtitulek, můžeme v nich 
objevit rovněž slova, o nichž Dupont (c2009, s. 157–158) hovoří jako o slovech kouzelných, jež 
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který apeluje na adresáty a přímo je vyzývá k přijetí předávaného sdělení. Pomyslný 

dialog je s příjemci veden za přispění slova „Naše“, jehož prostřednictvím se sdělení 

snaží adresátům přiblížit a být s nimi v těsném kontaktu. Na zajímavosti celému sdělení 

dodává údaj o průlomové technologii „IntuiGen“, který má za úkol vyvolat dojem 

odbornosti, jež v očích příjemců nabývá na stále větším významu a celkově přispívá 

k důvěryhodnosti a pozitivnímu přijetí sdělení. Zvláštním jevem je pak pravděpodobně 

nezáměrná chyba ve slově „spínače“, která jistě rovněž, i když trochu odlišným 

způsobem, přispívá k upoutání pozornosti. Slovní spojení „hedvábně jemný“, jež hlavní 

text inzerátu uzavírá, může již po všech kvalitu vyzdvihujících informacích působit 

poněkud nepatřičně. 

 

Závěr inzerátu podává faktické informace v podobě výzkumem podpořeného 

argumentu. Ten zde plní funkci ospravedlňování platnosti předkládané výpovědi, ale 

současně také jakéhosi zdůvodnění potřebnosti nabízeného produktu (Jílková in Srpová, 

2005, s. 114). Tato část textu je konkrétně uvozena slovy: „Testováno a ověřeno“, čímž 

je zdůrazňována odborná podloženost předkládaného sdělení. Slovní spojení je navíc 

zintenzivněno graficky, a to podtržením. Následuje vymezení krajního bodu v podobě 

slovního spojení „Již po“, které v recipientech může vyvolat pocit větší exkluzivnosti 

a účinnosti výrobku. Na přesvědčivosti argumentům dodávají zejména číselná data: „Již 

po 4 týdnech používání zaznamenalo 92 % žen výrazné zpevnění pleti.“ Či „12 patentů 

po celém světě.“ Doplňující poznámka označena hvězdičkou, jež je součástí prvně 

uvedeného argumentu, čtenáře inzerátu informuje, na základě jakého testu je argument 

vystavěn. Všechny výše uvedené údaje v podstatě potvrzují slova Křížka a Crhy (2012, 

s. 156), že „závěr inzerátu je poslední informace, kterou recipient dostává a jež mu také 

nejčastěji utkví v paměti. Je proto užitečné uvést v závěru inzerátu to nejpodstatnější, 

hlavní argument, nebo zformulovat reklamní výzvu, apel“. 

 

Textová část celého inzerátu zaměřeného především na deskripci klíčových 

vlastností nabízených produktů je zakončena uvedením míst prodeje prezentovaných 

produktů. Tímto údajem sdělení naplňuje poslední ze čtyř prvků členění textu, a sice 

kontaktní údaje. 

 

                                                                                                                                          
odpovídají dokonalosti a naznačují něco nového. Konkrétně jde například o výrazy odvozené od slov 
„objevit“ či „nový“. 
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S přesunutím pozornosti na obrazovou část dominuje vizuálu fotografie mladé 

ženy, konkrétně jejího obličeje.186 Ten se jeví jako hlavní denotát celého sdělení 

konotující krásu a mladistvý vzhled. Detail v podobě modelčina přímého pohledu do 

objektivu konotuje blízkost, upřímnost a bezprostřednost. Utváření jakéhosi důvěrného 

vztahu s adresáty umocňuje přátelský úsměv konotující srdečnost, laskavost a 

optimismus. Modré oči spolu se světlými vlasy187 působí lehce stereotypně, neboť v nich 

můžeme spatřovat konotaci ideálu krásy. Kombinace decentního líčení a absence šperků 

pak značí přirozenost. V prostoru obličeje navíc zaujme ruka, která jakoby podpírala 

modelčinu hlavu. Tento denotát s největší pravděpodobností konotuje inteligenci. 

 

Záběr, jakým je obličej zachycen, můžeme označit jako tzv. záběr velký, jehož 

podstatou je zobrazení detailu, který v recipientech vyvolává poměrně silné emoce. 

Vedle samotného obličeje zachycuje ještě horní část modelčina těla, a to konkrétně po 

ramena, jež jsou zakryta světlou halenkou konotující eleganci a sofistikovanost. Vkus 

a elegantní vzhled podporují rovněž modelčiny upravené vlasy. Rozepnutý knoflíček 

u krku konotuje uvolněnost, nestrojenost a neupjatost. Navzdory převažujícím prvkům 

elegance, inteligence a přirozenosti je ve sdělení částečně zastoupena rovněž s ženskostí 

spojená sexualita, jíž konotuje odhalený dekolt. 

 

Kromě výše uvedené fotografie tváře mladé ženy představuje významný prvek 

celého sdělení rovněž ikonické zobrazení propagovaných produktů pod textem, tedy 

v pravé dolní části vizuálu. Inzerované krémy jsou zobrazeny na sobě, přičemž menší 

z nich nahoře je otevřený, díky čemuž má příjemce sdělení možnost vidět jeho složení. 

To jasně konotuje hmatatelnost, dostupnost a dosažitelnost. Víčko opřené o spodní krém 

pak konotuje nestrojenost, a koresponduje tak se sdělením, které adresátům předává 

obraz obličeje. 

                                                
186 Tvář tomuto inzerátu propůjčila francouzská modelka Constance Jablonski, což potvrdilo dlouhodobý 
záměr značky Estée Lauder naplňovat stanovené reklamní cíle, a uspět tak na trhu kosmetiky 
prostřednictvím spojení se světoznámými sofistikovaně a přirozeně působícími celebritami. Je jen 
s podivem, že pro reklamu na krém a oční balzám proti stárnutí byla vybrána teprve čtyřiadvacetiletá 
modelka, jejíž pleť známky stárnutí nemá šanci vykazovat. Jedno z možných vysvětlení tohoto kroku je 
možné nalézt v hlubším významu užitého obrazového kódu, jehož prostřednictvím se značka 
pravděpodobně snaží oslovit nejen starší ženy usilující o to potlačit tvorbu vrásek a vypadat mladistvě, ale 
rovněž mladé ženy, které mají zájem o prevenci známek stárnutí ještě před tím, než se mohou objevit 
první příznaky. 
Constance Jablonski. Fashionmodeldirectory.com [online]. [cit. 2015-03-22]. Dostupné z www: 
http://www.fashionmodeldirectory.com/models/constance_jablonski/. 
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Nedílnou součástí obrazů jsou krátké popisky. Můžeme je objevit jak 

u samotných produktů, tak v blízkosti fotografie obličeje188. Asi jediným prvkem, který 

v tomto ohledu více poutá pozornost, je podtržení, jehož záměrem je v případě popisku 

„Nový oční krém“ upozornit na nabízenou novinku. 

 

Spojení krásné tváře a krému má v myslích adresátů pravděpodobně vyvolat 

pocit, že jim užívání prezentovaného produktu dopomůže k dokonalé pleti přirozeného 

mladistvého vzhledu. Jednotlivé obrazové kódy přitom nabízejí atributy, s nimiž se 

recipient může ztotožnit. Identifikaci spotřebitelů se sdělením usnadňuje korespondence 

použitých barev a jejich odstínů, jež působí nanejvýš kompaktně. Zlatá barva, která ve 

sdělení dominuje, konotuje luxus, exkluzivitu a jak uvádí Vysekalová (2012, s. 98) také 

štěstí, čímž dodává prvku přirozenosti, sofistikovanosti a dokonalosti další hlubší 

rozměr. Na základě všech výše uvedených poznatků tak sdělení můžeme chápat takto: 

„¸Revitalizing Supreme‘ je luxusní krém, který disponuje exkluzivními vlastnostmi, díky 

nimž poskytuje mimořádné účinky, a dokáže tak uspokojit i ty nejnáročnější ženy.“ 

 

Oba v tomto vizuálu předkládané obrazy jsou tedy v souladu nejen mezi sebou, 

ale společně korespondují i s předkládaným textem. Sémantizace textu obrázkem přitom 

nabývá spíše fakultativního charakteru189 (srov. Čmejrková, 2000, s. 138). Celková 

harmonie zajišťuje, že komunikované sdělení působí přesvědčivě a srozumitelně. Za 

užívání vlídného tónu komunikace a s ním souvisejícího navazování blízkého kontaktu 

s příjemci vizuál Estée Lauder nabízí mýtus přirozeně krásné ženy, která je inteligentní 

a navenek působí sofistikovaným dojmem. 

 

3.1.1.2 Podzim/zima 2013 

Vizuál značky Louis Vuitton prezentující kolekci pro sezonu podzim/zima 2013 

(viz příloha č. 6) je umístěn na jedenadvacáté straně prosincového vydání Elle, hned 

vedle editorialu190 šéfredaktorky Andrey Běhounkové. Tato pozice se dá považovat za 

                                                                                                                                          
187 Blond vlasy jsou ve společnosti často spojovány s anděly, dobrými dušemi a strážci našich životů, 
a proto často konotují vlídnost, dobrosrdečnost, něžnost.  
188 Zde má popisek podobu odkazu na oficiální webové stránky značky a autorského práva. 
189 Tzn., že pro jeho správnou interpretaci a pochopení není nepostradatelná. 
190 Osvaldová (1999, s. 197–198) editorial připodobňuje k úvodníku a sděluje, že se jedná o druh článku, 
který svou podstatou vyjadřuje stanovisko toho kterého titulu, vedení redakce či vydavatele k nějakému 
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nanejvýš strategickou, neboť úvodní slovo šéfredaktorky obecně představuje jakousi 

ústřední část celého magazínu, na níž se upírá prvotní pozornost takřka všech čtenářů, 

a je tak velká pravděpodobnost, že se sdělení dostane do povědomí velkého procenta jak 

stávajících, tak potenciálních zákazníků. 

 

Z hlediska kompozice je celý inzerát řešen podobně jako vizuál prezentovaný 

v dubnu. V magazínu zabírá jednu stranu a s adresáty komunikuje primárně 

prostřednictvím obrazu, na němž je zachycena mladá žena obklopena muži 

extravagantního vzhledu, kteří jakoby se vynořili ze snu, což samo o sobě dává tušit 

podstatu celého sdělení. 

 

Postava ženy, která svírá v rukou kabelku vyvedenou v typickém monogramu 

Louis Vuitton, tedy představuje klíčový denotát celého sdělení konotující díky své 

pozici vůči zbytku vyobrazených postav dominanci a nadřazenost. Její rozpuštěné vlasy 

konotují bezprostřednost, nespoutanost a svůdnost. Tyto atributy dále zintenzivňuje 

denotát odhalených rukou a nohou, který společně s dalším denotátem v podobě 

krajkových šatů konotuje erotičnost celkově podporující emotivní náboj sdělení. Jedná 

se ovšem o erotičnost decentní, již konotuje denotát (třebaže jen krajkou) zahalených 

ramen. Jemnost pak dokresluje denotát mající podobu neokázalé sady šperků. 

 

S přesunutím pozornosti na prostředí, v němž se postavy nachází, zaujme 

zejména atmosféra paláce konotující pohádkovost, nereálný svět. Ve spojení s maskami 

na mužských obličejích konkrétně maškarní ples. Do něj jsou příjemci sdělení vtahováni 

rovněž zadíváním na modelku a její upřený pohled do dáli, z něhož lze vyčíst jakousi 

nepřítomnost až zasněnost. Jak už bylo několikrát uvedeno, se značkou Louis Vuitton je 

od prvopočátku jejího vzniku spojena cesta. Zde se konkrétně jedná o cestu do neznáma 

konotovanou denotátem postav v pohybu.191 Z modelčina pevného postoje sálá síla, 

sebejistota a odhodlanost vzít osud do vlastních rukou. Významným denotátem jsou 

rovněž tmavé barvy, které konotují hlubokou noc a ve spojení s představou osamocené 

ženy na cestě dodávají obrazu na dramatičnosti a dobrodružství. V tomto ohledu se zpět 

                                                                                                                                          
aktuální problému. Konkrétně ve spojení s časopisy se pak dle jejích slov jedná o promluvu šéfredaktora 
ke čtenářům, která je psaná v ich formě, zahrnuje informace o obsahu čísla a mísí v sobě prvky úvodníku, 
komentáře a otevřeného dopisu. 
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do hry dostávají již zmíněné masky, které konotují tajemnost a skrytost identity, 

a příjemcům tak umožňují individuální interpretaci předávaného sdělení. 

 

Vezmeme-li v potaz všechny naznačené denotáty a jimi konotované významy, 

dojdeme ke zjištění, že podstatu celého vizuálu tvoří mýtus odvážné ženy, jehož 

prostřednictvím je adresátům nabízen vstup do světa jejich snů. V něm se z nich stávají 

hrdinové, respektive hrdinky vrhající se po hlavě do nejrůznějších dobrodružství a díky 

tomu prožívající jedinečné zážitky. „Světy, které vytváří reklama, jsou světy naší 

iluzorní seberealizace“ (Čmejrková, 2000, s. 14). 

 

V rámci textové části se stejně jako u prvního analyzovaného komunikátu 

značky Louis Vuitton opět setkáváme s jistou strohostí v podobě: 

− názvu reklamní kampaně, 

− vybízení ke stažení speciální aplikace a 

− pomyslného podpisu značky, jenž celé sdělení v pravém dolním rohu 

uzavírá. 

Kombinace českého a francouzského jazyka v prvně zmíněném bodu poukazuje na 

mezinárodní přesah značky, na některé adresáty ovšem může působit poněkud 

zmatečně. Vyzvání k činnosti v podobě imperativu ve větě: „Stáhněte si Louis Vuitton 

PASS aplikaci, která Vám umožní přístup k exkluzivnímu obsahu,“ viditelně pracuje 

s persvazivním prvkem, a sdělení se díky němu explicitně obrací přímo k adresátům. 

 

„Zimní“ reklamní vizuál značky Estée Lauder (viz příloha č. 7) prezentuje sérum 

„Advanced Night Repair“192, a to na dvoustraně umístěné v předních částech vybraných 

magazínů. Konkrétně v Marianne se opět nachází na stranách 4–5. V případě Elle je na 

tom v porovnání s prvním analyzovaným vizuálem dokonce lépe. Zaujímá pozici na 

stranách 6–7. 

 

                                                                                                                                          
191 V případě tohoto konkrétního vizuálu se s motivem cesty pojí nejen obrazový kód, ale rovněž pod ním 
uvedený název celé reklamní kampaně L’invitation au voyage – Benátky. Tímto způsobem značka jen 
zintenzivňuje komunikaci jedné ze svých základní hodnot, alegorie cesty. 
192 Sérum „Advanced Night Repair“, označované jako „malá hnědá lahvička“ („little brown bottle“), bylo 
vyvinuto již v roce 1982 a dodnes představuje jakési cenné dědictví značky Estée Lauder. Jeho podstatou 
je péče o pleť během noci, díky níž má pokožka vypadat mladistvěji.  
Brand story : going the distance. Esteelauder.com [online]. [cit. 2015-02-06]. Dostupné z www: 
http://www.esteelauder.com/estée-edit-brand-story-chapter-4-going-distance. 
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Co se týče celkové kompozice, poměr textové a obrazové části je poměrně 

vyvážený, s možnou nepatrnou převahou složky textu. Ta je umístěná tentokrát v levé 

polovině inzerátu a stejně jako v předchozím vizuálu je dosti obsáhlá. S ohledem na 

stěžejní prvky sdělení opět striktně nedodržuje posloupnost v podobě titulek, ilustrace, 

reklamní text, podpis a detaily, a například obraz se tedy znovu nachází nikoli pod 

titulkem, nýbrž zcela mimo něj a pomyslný podpis nenásleduje po hlavním textu, ale je 

umístěn pod obrazem produktu, tedy na protější straně vůči textu. 

 

Bodově největším písmem je tentokrát uveden výhradně název propagovaného 

produktu „Advanced Night Repair“ plnící roli podtitulku, který je vizuálně oddělen od 

zbytku textu jakýmisi dělicími čarami. Nadto je uvozen graficky zvýrazněným 

přívlastkem „nový“, který je zde jakousi zárukou, že propagovaný produkt je lepší 

a kvalitnější než jeho starší verze. 

 

Stejně jako u předchozího vizuálu, i zde přítomný cizojazyčný název produktu, 

jenž u jednoho adresáta může podpořit zapamatování produktu a u jiného působit 

naopak rušivě, představuje jakousi součást centrální části sdělení, tedy titulku. Ten je 

sice uveden bodově menším písmem, zato je delší, čímž sdělení sází na úspěšnost 

v podobě obsáhlejší formy komunikace, která podle Duponta (c2009, s. 163) i přes 

spoustu nesouhlasných názorů může fungovat: „Pokud má váš titulek víc než dvanáct 

slov, bude vaše pravděpodobnost úspěchu větší, když použijete druhý titulek, případně 

podtitulek.“ Dá se tedy usuzovat, že v případě zde analyzovaného vizuálu uvedení 

poměrně dlouhého titulku není náhodné, ale stojí za ním nanejvýš promyšlený záměr.  

 

Již při pohledu na samotný začátek titulku objevíme nátlak na adresátovu 

psychiku, a to konkrétně v podobě vět: „Nedostatek spánku. Nestárne tak vaše pleť 

příliš rychle? Nový výzkum říká – ano,“ jejichž prostřednictvím je u recipientů 

vyvoláván pocit strachu, respektive viny, že málo spí a tím zapříčiňují předčasné 

stárnutí své pleti. Motiv strachu se zde konkrétně vztahuje ke vzhledu a částečně také ke 

zdraví, jež lze na základě kategorií rizik vyvolávajících v jedinci strach vymezených 

Pelsmackerem (2003, s. 222) zařadit do tzv. rizik fyzických193. Dá se říct, že výše 

uvedené tři věty titulku v podstatě naplňují všechny základní podmínky správného 

                                                
193 Kromě těchto Pelsmacker hovoří o rizicích společenských, časových, finančních, rizicích snížené 
výkonnosti či ztráty příležitosti. 
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oslovení a manipulace se zákazníky. Přesněji řečeno, obsahují emocionální apely, čímž 

se značnou mírou podílejí na konečném přijetí a celkovém zapamatování předávaného 

sdělení. „Mnoho lidí si zapamatuje reklamu využívající strach lépe než vřelou, 

zábavnou výpověď“ (Clow, 2008, s. 162). 

 

První věta titulku k příjemcům promlouvá v klasickém oznamovacím způsobu, 

což může být chápáno jako konstatování něčeho zřejmého a zcela běžného. Sdělení 

touto cestou přímo cílí na ženy, které málo spí, jsou si toho vědomy a rády by negativní 

projevy tohoto jednání nějak eliminovaly. Pokud čtenářka v takto vymezené situaci vidí 

podobnost se svým životem, je velmi pravděpodobné, že bude číst dál. S pomocí otázky 

obsažené ve druhé větě titulku sdělení se čtenářkami navazuje bližší kontakt, jenž je 

ještě zintenzivněn oslovením v podobě zájmena „vaše“. Touto cestou inzerát pomyslně 

oslovuje každou členku publika zvlášť, a dává jí tak pocit jedinečnosti. Přestože se 

předpokládá, že na položenou otázku si čtenářky odpoví samy, sdělní záhy nabízí svou 

odpověď, a to navíc podloženou výzkumem, což reklamě dodává na patřičné 

důvěryhodnosti. Výzkum je přitom ještě zdůrazněn graficky pomlčkou. 

 

U obou úvodních vět si navíc můžeme všimnout již zmiňované práce s negací, 

respektive s předponou „ne“, která zde intenzivně působí na podvědomou složku mysli 

a způsobuje, že si čtenářky začnou celé sdělení vztahovat na svou vlastní osobu, což se 

významnou měrou podílí na jejich konečném přijetí celé reklamy. 

 

Po titulku následuje poměrně obsáhlý hlavní text, který je pro přehlednost 

rozdělený do dvou odstavců. První z nich klade důraz na již avizovanou „novost“, a to 

opět prostřednictvím graficky zdůrazněného slovního spojení „zásadní inovace“, jež ve 

čtenářkách může vzbuzovat zvědavost, a skrytým způsobem je tak motivovat k přečtení 

celého sdělení. V této části jsou hojně užívána adjektiva zdůrazňující kvalitu 

propagovaného séra. Přídavná jména „poprvé“, „nové“ či „průlomové“ konkrétně 

vyvolávají představu exkluzivity. Výrazy typu „přirozený“, „vnitřní očista“ nebo 

„mladistvý vzhled“ pak vyzdvihují vlastní podstatu séra a konotují jeho pozitivní 

vlastnosti a účinky. S důrazem na účinky se můžeme setkat také ve druhém ze 

zmiňovaných odstavců. Jeho základ, opět doprovázený hodnotícími adjektivy typu 

„účinné“, „nové“, „exkluzivní“, tvoří kladení důrazu na technologii „ChronoluxCB“ 

podílející se na věrohodnosti sdělení. Jakousi jistotu funkčnosti nabízeného produktu 
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přitom v textu dodávají slovesa „podporuje“ či „pomáhá“ evokující pomoc. Slovní 

spojení „nezbytně nutný“ pak stupňuje význam předávané informace, a vyvíjí tak 

pomyslný nátlak na emoce příjemců. 

 

Stejně jako v případě prvního vizuálu, i zde hrají v závěru inzerátu podstatnou 

roli výzkumem podložené exaktní údaje. Ovšem zatímco „letní“ vizuál v tomto ohledu 

předkládá konkrétní čísla, zde je racionální argument postaven víceméně pouze na blíže 

nespecifikovaném výzkumu avizovaném již v titulku. Opět je tato část uvozena 

podtrženým sdělením „Testováno a ověřeno“, na něž navazuje výčet věcných informací 

hovořící ve prospěch séra, kde pozornost poutají především druhé stupně hodnotících 

přívlastků, jako například „hladší“, „pevnější“, „mladší“, „zářivější“, „jasnější“, které 

celé sdělení intenzifikují. Své místo si zde i nadále udržuje stupňování, tentokrát 

v podobě adverbiem podpořeného adjektiva „výrazně zmenšené“ zdůrazňující úspěšnost 

nabízeného produktu. Nejen podtržením, ale rovněž velikostí písma graficky 

zvýrazněná věta: „Probuďte se s krásnější pletí každý den“ za pomoci ujišťování 

apeluje na adresáty, že složení nabízeného séra je „účinné pro všechny typy pleti“, což 

vzápětí dokládá poznámkou opatřeným argumentem poukazujícím na „25+ patentů po 

celém světě“. V apelativní větě obsažený imperativ přitom představuje vůbec první užití 

rozkazovacího způsobu v celém sdělení. 

 

Inzerát opět zakončují kontaktní údaje, odkazující zákazníka do dvou 

obchodních center, kde má značka Estée Lauder své prodejny. 

 

Vizuální stránce komunikátu vedle samotného obrazu dominuje modrá barva, 

a to v mnoha odstínech. Její užití má pravděpodobně velmi široký význam. Nejenže 

modrá, jak již bylo uvedeno, stála u zrodu značky Estée Lauder a dodnes funguje jako 

důležitá součást její vizuální identity, ale navíc, jak uvádí Vysekalová (2010, s. 71), „je 

v reklamě využívána pro vyjádření kvality, krásy, příp. čistoty“, a skvěle tak 

koresponduje s oblastí kosmetiky, z níž na adresáty působí. Vedle modré je 

v reklamním vizuálu zastoupena ještě barva bronzová, která společně s odlesky zlaté 

konotuje exkluzivitu, luxus a kvalitu. 

 

Obrazovou část sdělení tvoří výhradně fotografie produktu, jenž je jakýmsi 

centrálním bodem vizuálu. Denotát séra „Advanced Night Repair“ konotuje pocit, že 



   

 

84 

  

fyzicky existuje přípravek, který je schopný nám poskytnout účinnou pomoc. Jeho 

nadměrná velikost zobrazení pak konotuje sílu a moc, jichž sérum k přemožení 

viditelných známek stárnutí pleti využívá. 

 

Zvláštní důraz je v oblasti vyobrazeného produktu kladen na pipetu, která svým 

ztvárněním vyvolává dojem kouzelné hůlky, denotátu konotujícího dosažení zázračných 

výsledků. Na pomyslném vyzdvihnutí konotované magické moci séra se podílí rovněž 

barevné ztvárnění, a to konkrétně užití blýskajících se detailů. Více než kdekoli jinde je 

právě v případě této složky obrazu patrná její korespondence s řečovou částí inzerátu, 

která se konkrétně projevuje v popisku u fotografie. Ten poukazuje na inspiraci vzniku 

séra novým výzkumem DNA, jež je do obrazového kódu sdělení pomyslně převedena 

v podobě dvoušroubovice vyobrazené kolem tyčinky pipety. S magií v obrazové složce 

koresponduje také v textu zahrnutá věta: „Probuďte se s krásnější pletí každý den“, 

v níž můžeme spatřovat jakési zaklínadlo naplňující magickou funkci194 řečového 

projevu. Právě v této větě je zcela očividný sugestivní záměr celého sdělení snažící se 

přesvědčit adresáty o tom, že nabízený produkt disponuje zvláštní magickou mocí a má 

sílu proměnit slova ve skutky (Čmejrková in Srpová, 2007, s. 179). 

 

Jak již bylo naznačeno, obraz není zastoupen samostatně, ale jeho součástí jsou 

krátké popisky. První z nich: „Naše sérum #1 nyní ještě lepší“, zdůrazňuje exkluzivitu 

značky a její soustavnou péči o maximální kvalitu nabízených produktů, přičemž 

pozornost poutá zejména využití grafického symbolu # zastupujícího slovo „číslo“. 

 

Stejně jako v případě prvního vizuálu, i zde obrazová složka plně koresponduje 

se složkou textovou, a společně tak vytvářejí vysoce persvazivní komunikát intenzivně 

působící jak na vědomí, tak i podvědomí adresátů. Zejména přítomný obrazový kód 

svým charakterem dává najevo ve sdělení přítomný mýtus nekonečného mládí, kdy 

produktová fotografie konotuje lahvičku magického elixíru, jehož užívání nám zaručí 

přirozenou krásu a věčné mládí. 

 

                                                
194 Tato funkce nebývá moc často zmiňována. Nicméně mezi několika málo autory o ní hovoří například 
Jakobson (1995, 79–80), podle jehož slov jde o funkci doplňkovou. 
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3.1.1.3 Komparace 

Srovnáme-li reklamní vizuály obou vybraných značek, objevíme, že na jejich 

konstrukci se primárně podílejí zcela odlišné znakové systémy. Zatímco v případě Louis 

Vuitton je veškerý důraz kladen na neverbální obrazovou složku komunikace, u značky 

Estée Lauder hraje významnou roli rovněž jazykový kód, tedy text, který ačkoli sdělení 

nedominuje, přitahuje značnou pozornost. To se projevuje v charakteru prezentovaných 

kampaní, kdy Louis Vuitton viditelně sází na podporu image195, kdežto Estée Lauder 

představuje výhradně konkrétní produkty. Od této skutečnosti se pak v konečném 

důsledku odvíjí také explicitnost úmyslu přesvědčit a přimět čtenáře k nákupu.196 

 

Na první pohled viditelný rozdíl mezi analyzovanými komunikáty obou značek 

spočívá rovněž v jejich formátu a umístění. Zatímco Estée Lauder v tomto ohledu 

ukazuje jasnou vizi a své dvoustránkové inzeráty směřuje na první stránky obou 

magazínů, strategie značky Louis Vuitton je zastřenější. Jeden z jí komunikovaných 

jednostránkových vizuálů je, stejně jako je tomu u značky Estée Lauder, situován do 

přední části magazínu, kdežto druhý se nachází až na konci, a to přímo na vnější části 

zadní obálky. Jak se ovšem ukázalo, obě tyto, ač diametrálně odlišné, pozice mají svůj 

opodstatněný strategický význam, a lze tedy usuzovat, že jejich volba je vždy nanejvýš 

promyšlená. 

 

Vedle těchto signifikantních odlišností můžeme nicméně u vizuálů pozorovat 

i shodu, a to například v celkové kompozici, kdy je v závěrečné části inzerátů197 obou 

značek přítomné uvedení míst prodeje, jehož prostřednictvím jsou adresáti podvědomě 

stimulováni k návštěvě obchodu, a teoreticky tedy i ke koupi. Společným prvkem je 

rovněž přítomný mýtus ženskosti, který v reklamních sděleních198 shodně akcentuje 

erotičnost, jež má ovšem vždy decentní a nanejvýš vkusnou formu. Podobnost je zřejmá 

také ve volbě barev. Ve vizuálech obou značek se souhlasně objevují nejrůznější 

odstíny žluté, respektive zlaté, jejichž prostřednictvím je příjemcům sdělení předkládána 

                                                
195 V tomto smyslu je zdůrazňována hodnota a osobnost značky a posilována citová vazba a asociace 
vyvolané značkou (Pelsmacker, 2003, s. 78). 
196 Neskrývaná přímost a záměr ovlivnit jsou jasně patrnější ve vizuálech značky Estée Lauder, která 
vedle citů působí také na rozum adresátů, a to konkrétně za pomoci užívání argumentů. 
197 Zde je výjimkou prosincový inzerát značky Louis Vuitton, v němž tento prvek zastoupen není. 
198 Výjimku tvoří vizuál Estée Lauder prezentovaný v prosincových vydáních magazínů, v němž je 
veškerá pozornost soustředěna výhradně na produkt a s ním spojený mýtus mládí.  
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s luxusem spojená exkluzivita.199 Propagované produkty tak nepředstavují jen „jedny 

z mnoha“, ale naopak vyčnívají, jsou jedinečné. 

 

Čmejrková v jedné z kapitol knihy Metody a prostředky přesvědčování 

v masových médiích (2005, s. 47) uvádí, že pro reklamu je typické přisvojování si 

prestiže jiných žánrů. Ve zde analyzovaných vizuálech můžeme konkrétně sledovat 

jakési parazitování na žánru odborném, respektive vědeckém, a to konkrétně v případě 

značky Estée Lauder, kdy se reklamní sdělení zjevně opírají o výzkum a statistiky 

a objevuje se v nich odborný výraz,200 a žánru uměleckém, což je patrné u vizuálů 

značky Louis Vuitton, kdy reklamní sdělení vytahují příjemce z reálného světa a lákají 

je do světa vlastního, iluzorního.201 „Reklama, podobně jako umění, vytváří jinou 

realitu, než je ta, v níž žijeme. Vytváří svět fiktivní, jehož vztah k reálnému světu je 

komplikovaný“ (Čmejrková, 2000, s. 197). Přestože zmiňovaná komplikovanost je 

mnohdy spojována se skutečností, že zatímco pro umění je typická mnohoznačnost 

nabízející recipientům nespočet možných interpretací, reklama musí být přesná a vést 

adresáta tak, aby nezůstal na pochybách (Čmejrková, 1996, s. 181), v případě zde 

zkoumaných vizuálů na ni není nahlíženo tak striktně. Jak ukazují provedené analýzy, 

„svět luxusních značek“, potažmo svět značky Louis Vuitton, pravděpodobně chce 

pravý opak, tedy aby vizuály v myslích recipientů vyvolávaly bohaté asociace, 

a vědomě tak otevírá prostor pro velké množství subjektivních výkladů. 

 

Zaměříme-li se výhradně na jednotlivé značky a porovnáme mezi sebou vizuály 

jednotlivých segmentů, dojdeme ke zjištění, že i přes nepatrné odchylky se v mnohém 

shodují. U značky Louis Vuitton je do centra zájmu vždy umístěna žena a zavazadlo, 

respektive kabelka jakožto módní doplněk, plnící funkci nenahraditelného prostředku, 

který ženu doprovází na každém kroku a je pro ni jakýmsi blízkým společníkem, což 

nás odkazuje ke dvěma stěžejním mýtům. Jedním z nich je mýtus cesty nabízející 

                                                
199 Kromě žluté vybraná sdělení zahrnují i další barvy, pro něž platí, že korespondují s aktuálním obdobím 
(v dubnových vydáních magazínů, v nichž se komunikují kolekce a produkty pro jaro a léto 2013, obě 
značky ve svých vizuálech používají jasné, světlé a hřejivé barvy, v případě vydání prosincových jsou 
naopak produkty a kolekce prezentovány v barvách tmavých, zemitých) a zároveň si ponechávají dojem 
charakteristický pro tu oblast, kterou prezentují, tedy luxusní módu a luxusní kosmetiku. 
200 Předkládané reklamní texty zde svým ztvárněním evokují tzv. voice-over, tedy s formátem přednášky 
spojené přímé oslovení spotřebitelů explicitně informující o vlastnostech a benefitech propagovaných 
produktů a nabízející důkazy těchto vlastností (Srpová, 2008, s. 53–54). 
201 S tímto se pojí motiv dramatu stavícího adresáty do pozice svědků příběhu odehrávajícího se mezi 
vyobrazenými postavami ve specifickém prostředí za určité situace, jehož prostřednictvím dochází 
k implicitnímu nabízení zobrazovaných produktů (Srpová, 2008, s. 53–54). 
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adresátům možnost dostat se na vysněná místa, a obohatit tak sebe sama. Druhý pak 

představuje mýtus ženskosti, který ovšem v každém z vizuálů ukazuje ženu v nepatrně 

odlišném světle. Zatímco v případě prvního jde o vznešenou „ženu královnu“, druhý 

vizuál předkládá nespoutanou „ženu dobrodružku“. Touto dvojakostí se značka Louis 

Vuitton pravděpodobně snaží dát najevo bohatost fenoménu ženství, a tedy nemožnost 

jeho vystihnutí jediným způsobem, čímž vlastně podporuje domněnku Eca (2005, s. 

425–428), podle něhož je ve 20. století v podstatě nemožné najít univerzální ideál krásy. 

 

Dá se tedy říct, že sekundárně je v každém z inzerátů označujícím dokonalá 

mladá žena, jejíž vlastnosti jsou prostřednictvím asociací přenášeny na výrobek, tedy 

oblečení a doplněk v podobě kabelky. Touto cestou jsou spotřebitelům implicitně 

nabízeny produkty s exkluzivními vlastnostmi, které oni sami prostřednictvím své 

vlastní osoby mohou dále aktivně personifikovat, a činit tak z nich jedinečné a osobité 

artefakty. Svým zpracováním navíc oba vizuály, jak již bylo uvedeno výše, čtenáře 

zavádějí do fiktivního světa plného podmanivých významů, jež ze značky činí symbol 

úniku do fantazie. Tímto způsobem, v rámci něhož je mimochodem více než patrné, že 

„čím více jsme prostřednictvím médií izolováni od reálného světa, tím více nám jimi 

poskytované obrazy dávají smysl sociální reality“202 (Dyer, 1982, s. 152), jsou příjemci 

manipulováni k pozitivnímu přijetí a ztotožnění se s předávaným sdělením, což 

v konečném důsledku významně přispívá k utváření jejich silného vztahu ke značce. 

 

Vedle obrazu je v komunikátech, třebaže v minimálním rozsahu, zastoupena 

rovněž textová složka. Ta je ovšem v každém ze sdělení koncipována trochu odlišným 

způsobem. Zatímco první text obsahuje prosté informace, ve druhém je patrný 

explicitně vyjádřený persvazivní záměr v podobě imperativu vybízejícího adresáty 

k vytvoření kontaktu se značkou prostřednictvím stažení speciální aplikace.  

 

Co se týče značky Estée Lauder, jsou její vizuály uspořádány přehledně. Text má 

v obou případech podobu klasických větných celků ukončených tečkou, je souvislý, 

významově jednoznačný a koherentní. Znatelnější odlišnost je patrná v rozvržení textu 

                                                
202 „The more we are isolated from the real world by the media, the more we seek images from them to 
give us a sense of social reality.“ 
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a obrazu203 či v celkové obsáhlosti204. Naopak v rámci jednotlivých částí textu jsou 

inzeráty víceméně totožné.205 

 

Při detailnějším nahlédnutí můžeme shodu obou komunikátů pozorovat rovněž 

v délce textu a volbě slov. Dá se říct, že obě analyzovaná sdělení ve své podstatě 

vychází ze skutečností, na něž s odkazem na další zdroje upozorňuje Dupont (c2009, 

s. 180), a sice že dlouhý text naznačuje dobrou pověst a pomáhá prodeji více než text 

krátký. Se zaměřením na konkrétní slova je jak pro již mnohokrát zmiňovaná a hojně 

užívaná adjektiva, tak i slovesa či adverbia typické velmi sugestivní působení 

projevující se například pozitivním zabarvením, expresivností, hodnotící dimenzí či 

vystupňovaností, jež se dohromady podílejí na celkové intenzifikaci sdělení.206 V obou 

textech jsou navíc v podobě názvu speciálních technologií přítomné odborné termíny, 

které společně s důrazem na účinky, k nimž užívání propagovaných produktů vede, 

a argumenty v podobě odkazů na realizované výzkumy představují nejčastěji užívané 

prvky, jimiž se značka snaží adresáty přesvědčit a přimět ke koupi.207 

 

Vzhledem k přímosti a expresivnosti, jež svou podstatou vylučují přítomnost 

konverzační implikatury, se dá říct, že obě nahlížená sdělení víceméně dodržují všechny 

Griceovy208 kooperační principy. Inzeráty tedy jasně a srozumitelně poskytují pouze 

tolik relevantních informací, kolik je třeba, přičemž se jedná o informace podložené 

                                                
203 V dubnových vizuálech je text umístěn vpravo a obraz vlevo. V případě inzerátů prosincových je tomu 
přesně naopak. 
204 Třebaže reklamní sdělení v prosincových vydáních magazínů obsahuje pouze jeden imperativ, lze 
v něm objevit daleko širší škálu výrazových prostředků než ve sdělení ve vydáních dubnových. 
205 Sdělení „otevírá“ titulek s podtitulkem, jenž má v obou případech podobu cizojazyčného názvu 
propagovaného produktu, pod ním se nachází hlavní reklamní text, který čtenáře informuje a současně 
přesvědčuje, na něj navazuje závěr inzerátu obsahující racionální argument a na konec následují kontaktní 
údaje. Obraz společně s autorským právem a odkazem na web je pak uveden na samostatné straně. 
206 Pozitivně je přitom v tomto ohledu třeba hodnotit skutečnost, že text neobsahuje žádné superlativy, jež 
často mohou působit dosti rušivým dojmem. 
207 Na hojnou přítomnost těchto prvků v reklamních komunikátech spadajících do kategorie „Péče o tělo“ 
upozorňuje studie Appealing to women : an analysis of print advertisements in three women´s interest 
magazines, v níž se na základě provedeného výzkumu prvky jako „efekt užívání“, „složení“ a „výzkum“ 
umístily na prvních třech místech. 
BEANEOVÁ, Kelly. Appealing to women : an analysis of print advertisements in three women´s interest 
magazines. Elon Journal of Undergraduate Research in Communications [online]. 2013, roč. 4, č. 2 [cit. 
2015-04-08]. Dostupné z www: http://www.studentpulse.com/articles/826/appealing-to-women-an-
analysis-of-print-advertisements-in-three-womens-interest-magazines?utm_expid=22625156-
1.3GC5VkebQMK0FpGxwXQjFw.0&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.studentpulse.com%2Farticle
s%2F826%2F3%2Fappealing-to-women-an-analysis-of-print-advertisements-in-three-womens-interest-
magazines. 
208 GRICE, Paul H. Logic and conversation. Syntax and Semantics 3 : Speech arts, Cole et al., 1975, 
s. 41–58. Dostupné z www: http://www.ucl.ac.uk/ls/studypacks/Grice-Logic.pdf. 
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důvěryhodnými daty, tedy pravdivé. Jediné z možných, i když z mého pohledu velmi 

nepatrných, porušení můžeme spatřovat v souvislosti s maximou způsobu, kdy v textu 

obsažený cizojazyčný výraz pojící se s názvy produktů může narušovat jednoznačnost 

sdělení. Patrnější rozpor lze pozorovat u principů zdvořilosti, kdy se reklama při jejich 

naplňování snaží působit tak, že přináší prospěch adresátovi a svůj užitek minimalizuje. 

To však není tak úplně pravda. Tvůrci reklamy samozřejmě primárně sledují svůj zisk, 

ovšem činí tak nepřímo, tedy opisnými či obraznými strategiemi, které přímo neříkají 

„Kupte si náš produkt“, ale adresátovi slibují, že bude krásnější, zdravější, užije si 

příjemných chvil atd. (Čmejrková, 2000, s. 154). Přesněji řečeno, v rámci naplňování, 

respektive porušování maxim zdvořilosti reklamní sdělení na adresáty působí 

přímočaře, užívá příkazy ve formě imperativů a v neposlední řadě postrádá slovo 

prosím. „Zjišťujeme tedy, že reklamy vlastně předstírají, že dodržují maximu 

velkorysosti, štědrosti“ (Čmejrková, 2000, s. 157). Přesto však, jak dodává Čmejrková 

(2000, s. 154), s těmito principy umně kalkulují. 

 

S ohledem k práci s výrazovými prostředky je v případě obou vizuálů třeba 

zdůraznit dosti nápadnou konzervativnost, která se projevuje užíváním již mnohokrát 

teoreticky vymezených pravidel pro úspěšnou komunikaci, jako je například oslovení 

a s ním související vtahování adresátů do sdělení, již zmíněné uplatňování imperativu209 

plnícího funkci výzvy a pobídky, sázení na klasické barvy konotující krásu, výjimečnost 

a kvalitu aj. S těmito prvky těsně souvisí zastoupení apelové a fatické jazykové funkce, 

které se kromě vytváření, udržování a obnovování kontaktu mezi komunikátorem 

a příjemcem v podobě výše zmíněného oslovování a s ním spojeného užívání 

přivlastňovacích zájmen váš a osobních zájmen vy, či vybízení adresátů k určitému činu 

ve formě imperativu, projevují rovněž kladením otázek. Akty tvrzení, otázky a pokynu 

přitom mají polyfunkční charakter, díky čemuž prosté tvrzení vyznívá jako slib, otázkou 

text vyzývá atd. (Čmejrková, 2000, s. 159). Obecně je v tomto ohledu tedy možné 

konstatovat, že ačkoli v každém z analyzovaných vizuálů dominuje nepatrně odlišný 

způsob navazování těsného kontaktu s příjemci,210 převažující nanejvýš znatelné 

a intenzivní využívání stereotypů komunikovaná reklamní sdělení generalizuje do 

víceméně jednotného, stále se opakujícího schématu. 

                                                
209 Imperativ je mnohem nápadněji využit v případě prvního vizuálu, kde je konkrétně obsažen již 
v titulku. Naopak v případě vizuálu přítomného v prosincových vydáních magazínů se objevuje pouze 
v jediné větě, a to navíc až na konci celého sdělení. 
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Co nepatrně vybočuje ze striktních kolejí úspěšně fungující komunikace, a může 

tedy trochu překvapit, je zarovnání textu vlevo211 a absence odrážek, které by text 

učinily více přehledným a srozumitelným. V souvislosti s působením na city by se dále 

nabízelo využití metafory. Ta ovšem v obou analyzovaných vizuálech zcela chybí. Jistý 

nedostatek ve „správnosti“ sdělení lze pozorovat také v případě titulku, jehož ideální 

podoba je dle Vysekalové (2012, s. 162) podmíněna co nejvíce substantivy, která 

v našem případě asi rovněž nejsou zastoupena v takovém počtu, v jakém by měla. 

Neméně zajímavé je užití osobních zájmen vy a váš. Mohli bychom předpokládat, že 

v českém prostředí bude působivost těchto slov umocněna velkým písmenem 

„V“ podporujícím zdvořilostní prvek sdělení, neboť „bez něj by se tento výraz obracel 

k množině adresátů (angličtina tento rozdíl nemá), fungoval by jako tvar plurálový, 

zatímco reklama má vždy zájem o oslovení adresáta jakoby jedinečného a konkrétního“ 

(Čmejrková, 2000, s. 148). Ani tento faktor však není využit, a dá se tak usuzovat, že 

v případě obou vizuálů se jedná o texty komunikované celosvětově, a tedy nijak 

speciálně přizpůsobené specifickým podmínkám jednotlivých zemí. 

 

Ačkoli, jak je ostatně na první pohled nanejvýš zřejmé, ve vizuálech Estée 

Lauder pozornost čtenářů primárně poutá text, obraz vzhledem ke svému rozsahu hraje 

neméně důležitou roli. Jeho prostřednictvím je sdělovaným skutečnostem dodávána 

konkrétní podoba, jež má formu představení produktu, v případě prvně analyzovaného 

inzerátu navíc podpořenou předvedením účinku ve formě lidského faktoru, který celému 

reklamnímu sdělení dodává na atraktivitě a důvěryhodnosti. Společně s textem obraz 

v obou dvou případech konstruuje mýty. U prvního vizuálu se konkrétně jedná o mýtus 

přirozené ženské krásy, na jehož základě je nám dodáván pocit, že aplikací nabízeného 

produktu docílíme krásného, přirozeně mladistvého vzhledu naší pleti. Žena, s níž 

bychom se prostřednictvím jeho užívání měli ztotožnit, je krásná nejen po své vnější 

stránce, ale rovněž uvnitř. Je tedy nejen svůdně elegantní, ale také laskavá a inteligentní. 

V případě druhého inzerátu je pak předkládán mýtus věčného mládí, ke kterému sdělení 

odkazuje na základě spojení propagovaného produktu s představou zázračného elixíru 

skrytého v „malé hnědé lahvičce“. 

                                                                                                                                          
210 První vizuál je primárně postaven na užití imperativu, vizuál druhý pak na kladení otázky. 
211 Vzhledem k tradičnímu pojetí celé reklamy by se dalo očekávat spíše zarovnání do bloku, jež na 
základě svého pravidelného ohraničení působí střídmějším dojmem. 
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Komunikaci značek Louis Vuitton a Estée Lauder prostřednictvím reklamních 

vizuálů lze tedy finálně shrnout tak, že obě značky komunikují jednotně a promyšleně. 

Vysoká srozumitelnost předkládaného sdělení je přitom vlastní spíše komunikátům 

značky Estée Lauder, a to zejména z důvodu užívání explicitního vyjadřování ve formě 

slov, jež mají na jedné straně podobu expresivních hodnotících výrazů sloužících 

k ohromení a tím i k přesvědčení příjemců, a na straně druhé racionálních, fakty 

podložených argumentů, jejichž prostřednictvím je oslovována rozumová část jejich 

osobností. Naopak v případě značky Louis Vuitton je zjevnost sdělení ukryta za 

obrazový kód. Jak ovšem ukázaly provedené analýzy, je tato cesta komunikace volena 

záměrně, a to za účelem poskytnout příjemcům možnost dekódovat a interpretovat si 

sdělení subjektivním způsobem, a spojit si tak značku s vlastním příběhem. V případě 

obou značek je nicméně pro komunikaci typický více či méně presumovaný vysoce 

persvazivní až manipulativní záměr.212 

 

Přestože je naprosto zřejmé, že za přítomnosti emocionální složky, vedoucí 

k utvoření pozitivního postoje vůči značce a na základě působení na paměť rovněž 

k ovlivnění nákupního chování spotřebitelů,213 je hlavním cílem inzerátů obou značek 

prodat, neboť, jak dokládá Batko (c2006, s. 19), „lidé se při rozhodování o nákupu řídí 

v devadesáti procentech emocemi, a pouze v deseti procentech rozumem“, u značky 

Louis Vuitton pomyslný prodej částečně ustupuje do pozadí a důraz je primárně kladen 

na hodnoty, postoje a specifický životní styl. Právě v jejím podání tedy dochází 

k naplnění slov, že „reklama prodává zboží a služby, ale spolu s tím nabízí i něco 

jiného“ (Čmejrková, 2000, s. 219). 

 

                                                
212 Reklamní vizuály obou značek jsou v tomto ohledu založeny na předpokladu, že příjemci jsou si 
vědomi skutečnosti, že předkládaná sdělení jim nenabízí poutavé příběhy či dokonalé osobnosti, ale 
konkrétní produkty a hodnoty. 
213 BEANEOVÁ, Kelly. Appealing to women : an analysis of print advertisements in three women´s 
interest magazines. Elon Journal of Undergraduate Research in Communications [online]. 2013, roč. 4, 
č. 2 [cit. 2015-04-18]. Dostupné z www: http://www.studentpulse.com/articles/826/appealing-to-women-
an-analysis-of-print-advertisements-in-three-womens-interest-magazines?utm_expid=22625156-
1.3GC5VkebQMK0FpGxwXQjFw.0&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.studentpulse.com%2Farticle
s%2F826%2F3%2Fappealing-to-women-an-analysis-of-print-advertisements-in-three-womens-interest-
magazines. 
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3.1.2 Redakční obsahy 

Vedle placeného inzertního prostoru se značky na stránky časopisů „dostávají“ 

také prostřednictvím neplacených obsahů, jež mají nejčastěji podobu speciálních 

módních či kosmetických rubrik, tipů redaktorek či tzv. editorialů214. Je-li značka něčím 

zajímavá (ať už svou historií, produkty, či veřejným vystupováním) a informování o ní 

může čtenáře v určitém slova smyslu obohatit, pak čas od času do redakčního obsahu 

proniká rovněž v podobě samostatného, až několikastránkového článku.215 Prezentace 

všemi výše nastíněnými způsoby přitom značky nic nestojí216 a konečně může mít na 

spotřebitele dokonce mnohem větší vliv než vlastní reklamní sdělení. 

 

3.1.2.1  Sezónní trendy 

S trendy, tedy s jakýmsi specifickým směřováním aktuální sezony se můžeme 

setkat v obsazích takřka všech magazínů. Jedná se o nesmrtelné téma, které čtenářkám 

pomáhá orientovat se v nejrůznějších oblastech jejich zájmu a nabízí jim přehled toho, 

co je aktuálně „in“, a co by si tedy neměly nechat ujít. Značka Louis Vuitton je vedle 

dalších značek v této souvislosti zahrnuta například v červencovém vydání magazínu 

Elle, a to konkrétně v rubrice označené jako „ELLEtrend“ (viz příloha č. 8). Titulek 

„červenec 2013 MÓDNÍ ZÁPISNÍK“ čtenářky informuje, že se právě nacházejí v té 

sekci magazínu, kde jsou jim předkládány červencové novinky ze světa módy, což 

vzápětí přímo činí perex nabízející výčet aktuálních zpráv a trendů: „Barevné potisky, 

kovové cvočky, diamanty i nečekaná setkání...“ Tato část sdělení působí zcela přirozeně 

a jediné, co zde více přitahuje čtenářovu pozornost, jsou tři tečky, jejichž funkce 

nejspíše spočívá v naznačení přesahu předkládaného výčtu trendů.  

 

                                                
214 Editorialem zde tentokrát není myšlen úvodník, respektive úvodní slovo šéfredaktorky či sloupek 
v časopise, nýbrž tzv. fashion story – celostránkový fotografický materiál v rozsahu několika stran 
obvykle focený na konkrétní téma. 
Editorial. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 
2001- [cit. 2015-02-08]. Dostupné z www: http://en.wikipedia.org/wiki/Editorial. 
215 S touto situací se můžeme setkat v prosincovém vydání magazínu Elle. Článek v rozsahu dvou stran je 
zde zaměřen na prezentaci značky Louis Vuitton a čtenářům konkrétně přibližuje výrobu obuvi této 
značky. Vzhledem k tomu, že ve všech vydáních pro tuto práci vybraných magazínů to samé nebylo 
realizováno i v případě značky Estée Lauder, nevěnuji této formě propagace větší pozornost. 
216 Takto tuto formu komunikace pojímá většinová veřejnost. Je ovšem otázkou, zda tomu tak skutečně je. 
Objasněním této skutečnosti se bude zabývat další fáze výzkumu, z něhož zde vycházím a němž se budu 
opět aktivně podílet. 
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Samotný text informující přímo o vybraném produktu Louis Vuitton, legendární 

kabelce Noé, je situován do levého horního rohu rubriky, a pomyslně tak otevírá celé 

sdělení, čímž je zajištěna velmi vysoká pravděpodobnost, že si ho čtenáři všimnou jako 

vůbec první. Slovem „legenda“ konotujícím slávu a proslulost, které je užito 

v pomyslném nadpisu, je vzbuzována zvědavost a poután náš zájem dozvědět se, co je 

vlastně podstatou předávané zprávy. Při přijímání vlastního sdělení se pak za užití 

modalizátorů217 a pozornost poutajících expresivních adjektiv (např. „ultradlouhý“) 

nakonec dozvídáme, že jde o inovaci slavné ikonické kabelky s dlouholetou tradicí. Ať 

už v případě textu uvozujícího celou rubriku či části informující o konkrétní zajímavosti 

spojené se značkou Louis Vuitton můžeme sledovat jakousi hru s písmeny, kdy se střídá 

jak jejich řez (kombinace klasického typu písma, kurzívy a tučného zvýraznění), tak 

i velikost a typ (verzálky a kapitálky). Cíl této formy komunikace můžeme spatřovat ve 

snaze zaujmout a udržet čtenářovu pozornost. 

 

Za tímto účelem je text doprovázen též obrazovým kódem, a to konkrétně 

v podobě černobílé fotografie zavádějící čtenářky do 30. let minulého století. Celý 

snímek je situován do prostředí vlakového nádraží, které jednoznačně konotuje určitý 

směr, cestu, putování.218 Jeho černobílé vyvedení evokuje historii a tradici. Centrálním 

denotátem je mladá dáma, jejíž tělesný postoj ve spojení s ženské linie zdůrazňujícími 

módními prvky v podobě přepásaného kabátu, klobouku a lodiček s uzavřenou špičkou 

konotují eleganci, ladnost a ženskost. Podstatnou roli na jejím těle přitom hrají krátké 

vlasy, které konotují emancipovanost. Pozice rukou, respektive způsob, jakým žena 

svírá kabelku ve své levé ruce, pak konotuje volnost a nespoutanost. Lehce erotický 

náboj obrazu dodávají odhalené nohy ke kolenům.  

 

Stejně jako v případě reklamních vizuálů značky Louis Vuitton, i zde žena 

sekundárně plní funkci označujícího, s nímž spojené atributy jsou pomyslně přenášeny 

na prezentovaný produkt, který se konkrétně v tomto případě stává symbolem 

moderních, smyslných a nově emancipovaných žen. Zřejmý je zde tedy opět mýtus 

smělé ženy, který čtenářkám dodává pocit, že s vlastněním kabelky Louis Vuitton se 

                                                
217 Dle Klabíkové Rábové (2014, s. 73) se jedná o prostředky vyjadřující postoj mluvčího k výpovědi. 
Konkrétně ztělesňují hodnocení různých diskurzivních hlasů vzhledem k obsahu promluvy za současného 
přinášení jeho interpretace a zprostředkovávají mínění, citové zaujetí či stupeň jistoty a nejistoty 
výpovědi. 
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z nich stane žena navenek vyzařující nejen svou krásou, smyslností a elegancí, ale 

rovněž odhodlaností a nespoutaností. 

 

Je velmi zajímavé, že ve stejném měsíci o naprosto totožném produktu informuje 

i časopis Marianne (viz příloha č. 9). Každý z magazínů však sdělení pojímá po svém. 

Zatímco u Elle je v textu primárně komunikován původ a dlouholetá tradice produktu, 

Marrianne klade důraz spíše na modernost a současnou podobu kabelky. Tato tendence 

se projevuje i v obrazové části sdělení, kdy text v časopisu Elle doprovází černobílá 

fotografie zachycující atmosféru doby 30. let, v níž se kabelka zrodila, kdežto Marianne 

vedle běžných produktových fotografií text doplňuje o snímek neznámé ženy očividně 

žijící v současnosti. Rozdílné je i označení rubrik, v nichž se sdělení nacházejí.219 

I přesto, že vlastní charakter obou komunikátů je shodně v první řadě informativní, text 

v časopisu Marianne je na rozdíl od Elle doplněn o informace o cenách, v čemž můžeme 

spatřovat jistou podobu ovlivňování projevující se nepřímým naváděním ke koupi.  

 

Bezesporu největší persvazivnost v rámci této formy komunikace ale můžeme 

pozorovat u značky Estée Lauder. Umístění jejích produktů do rubriky „ELLEkrása“ 

(viz příloha č. 10) v dubnovém vydání magazínu Elle, které je uvozené nadpisem „kupte 

si... BEAUTY HOT 5“, již od samotného prvopočátku očividně vyvolává nátlak na naši 

psychiku. Ještě než tedy vůbec začneme číst, „zaútočí“ na nás výzva v podobě slovního 

spojení „kupte si“ doprovázená třemi tečkami, které zde plní roli odmlky, díky níž 

máme čas se zamyslet, jaký kosmetický produkt bychom zrovna mohli potřebovat. 

Následující anglický výraz zkombinovaný s číslicí v první řadě vzbuzuje naši pozornost 

a dá se usuzovat, že k jeho volbě došlo především z důvodu celkově lepšího vyznění 

a vystižení záměru předávaného sdělení, než by tomu bylo v případě užití českého 

jazyka. Krátký perex: „Kromě výrazných neonových odstínů vsaďte tuto sezonu i na ty 

něžné, PASTELOVÉ“ umístěný pod titulkem jeho persvazivní charakter za opětovného 

užití imperativu a kombinace verzálek a kapitálek ještě dále umocňuje.  

 

Propagovaný produkt Estée Lauder, lak na nehty „Pure Color“, je, stejně jako 

v případě výše zmíněné značky Louis Vuitton, umístěn v levém horním rohu stránky 

                                                                                                                                          
218 Motiv cesty v tomto obrazem zprostředkovaném sdělení zintenzivňuje nosič zavazadel vezoucí kufry 
s monogramem LV. 
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zajišťujícím jedno z prvních možných zhlédnutí. Číslo jedna, které nese, vyvolává 

dojem, že právě tento produkt musíme mít. To potvrzuje hned první věta „produktového 

textu“: „Lakování nehtů je tuto sezonu důležitější než kdy jindy“ dodávající zprávě na 

naléhavosti a intenzivnosti, kdy adresát získává pocit, že pokud si lak na nehty nepořídí, 

promešká něco velmi zásadního. Na toto psychiku zasahující oznámení navazuje jakýsi 

návodový text typu návodu k použití, který ve formě druhé osoby plurálu čtenářce 

předává informaci, jak má při své činnosti postupovat220: „Jedním odstínem si 

namalujte celý nehet, dalším zkrášlete pouze jeho špičku nebo tu část, kde máte 

přirozeně bílou plošku.“ Tato část textu má zde za úkol se čtenářce co nejvíce přiblížit a 

za pocitu důvěrnosti s ní utvořit přátelský vztah. Pastelové barvy, v nichž jsou produkty 

vyobrazeny, silně působí na naše smysly, a výrazně tak zvyšují pravděpodobnost, že 

sdělení bude pozitivně přijato a stane se pomyslným spouštěčem nákupu. Tento záměr 

v textu ostatně skrytě podporuje i údaj o ceně umístěný již na samotný začátek sdělení. 

 

3.1.2.2  Redakční tipy 

Vedle komunikátů informujících o novinkách a trendech v té které oblasti 

představují náplň velké většiny obsahů vybraných magazínů redakční tipy. Ty mají 

nejčastěji dvojí podobu, implicitní a explicitní. Jednak se můžeme setkat s rubrikami, 

které se na první pohled snaží působit nezávislým dojmem přinášejícím čtenářkám 

ukázky vztahující se k vybraným oblastem jejich zájmu, a jednak jsou nám k dispozici 

jakési návrhy v podobě tipů redaktorů či redaktorek, jež jsou přímo takto označeny, 

a čtenářky tedy od samotného prvopočátku vědí, že představované produkty jsou jim 

předkládány na základě subjektivního výběru. 

 

První ze zmíněných „tipů“ je zastoupen v červencovém vydání Marianne, kde 

jsou tímto způsobem vedle dalších propagovány i obě vybrané značky. Tip na šátek 

a brýle Louis Vuitton se objevuje v několikastránkovém článku rubriky „Marianne 

Móda“ (viz příloha č. 11), který se věnuje tipům, co si vzít s sebou na dovolenou. Jeho 

uvození nadpisem „KONEČNĚ PRÁZDNINY!“ dává tušit vysokou persvazivnost 

celého sdělení, jež se po vizuální stránce projevuje zejména kombinací různých řezů, 

                                                                                                                                          
219 Elle o Noé informuje pod nadpisem „červenec 2013 MÓDNÍ ZÁPISNÍK“ v sekci „ELLEtrend“. 
Marianne pod hlavičkou „Módní tipy“ v oddělení „Marianne Móda“. 
220 SVĚTLÁ, Jindra. K některým žánrům návodových textů. Naše řeč [online]. 2002, roč. 85, č. 4 [cit. 
2015-03-31]. Dostupné z www: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7691. 
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typů a velikostí písma či užíváním interpunkčních znamének. Záměr přesvědčit o koupi 

nabízených produktů potvrzuje perex, v němž můžeme nalézt několik podpůrných 

prostředků. Konkrétně se jedná o modalizační prvky, například v podobě spojení „(...), 

neměla byste zapomenout (...)“, kdy sdělení čtenářkám nepřímo radí, jak by se měly 

chovat. Věta „Vybrali jsme pro vás základ prázdninového šatníku (...)“ pomyslně 

odkrývá stranu podavatele, čímž se snaží vytvořit dojem upřímnosti a otevřenosti. 

Pozitivní atmosféru a blízký kontakt s příjemci sdělení mimo jiné navozuje i s pomocí 

familiární zdrobněliny „sandálky“ působící na naše city. Emoce ovlivňuje též hodnotící 

adverbium „skvěle“, jež je v textu zastoupeno na vícero místech a jeho úkolem je 

vyvolat pocit, že všechny předkládané rady jsou nanejvýš přínosné, a pokud se jimi 

budeme řídit, určitě uspějeme. Stejně jako v případě textů reklamních komunikátů 

značky Estée Lauder ani zde při oslovování není užito velké písmo „V“, a sdělení tak 

navazuje kontakt s širokým publikem a nikoli pomyslně s každým čtenářem zvlášť, jak 

by se dalo očekávat. Celkový persvazivní charakter sdělení konečně dokresluje slovní 

spojení „Ležérně & šik“, jež označuje jednu ze sekcí, do nichž je celý článek rozdělen. 

Užitá emblematická slova cizího původu zde přesvědčují čtenářky o vysoké 

atraktivnosti předkládaného módního prvku (Hoffmannová in Srpová, 2005, s. 82). 

 

Podobným způsobem je prezentován také produkt značky Estée Lauder, gelová 

tvářenka „Pure Color Celio Shots“. Tip na ni je konkrétně umístěn v článku s titulkem 

„Letní výbava podle věku“ nacházejícím se v rubrice „Marianne Krása“ (viz příloha 

č. 12). Stejně jako v předchozím případě, i zde je sdělení členěno do několika sekcí, 

tentokrát rozdělených podle věku, přičemž v každé z nich pomyslný kontakt 

s adresátem navazuje vyjádření „Když vám je...“ s patrným neindividuálním oslovením. 

Kromě něj pocit blízkosti, srdečnosti a upřímnosti navozuje výraz „Po třicítce“, jímž 

začíná popisek u ilustrační fotografie. Pozornost na tomto místě navíc udržuje anglické 

slovo „anti-aging“ dodávající celému sdělení náznak pomyslné odbornosti. Rozdíl 

nastává u způsobu komunikace v perexu. Zatímco u módních tipů sdělení působí 

zdvořile a nenásilně s lehkým nádechem přesvědčování, zde je již od prvopočátku dosti 

znatelný apelativní záměr, a to v podobě přímého vyzívání ve formě imperativu: „Na 

dovolenou balte chytře. Vybírejte výhradně produkty a barvy určené pro svůj věk. 

Ušetříte tím spoustu místa v kufru, a navíc budete vypadat báječně.“ 
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Přestože v tomto typu komunikátů je primárně kladen důraz na produktové 

fotografie jednotlivých značek, svou roli, jak je ostatně naznačeno výše, v nich hrají 

rovněž fotografie ilustrační, nejčastěji zobrazující modelky na přehlídkových molech či 

celebrity. Z toho se dá usuzovat, že tato složka dopomáhá k navození žádoucí atmosféry 

a ovlivnění celkového pozitivního vnímání sdělení. 

 

Na druhý případ tzv. redakčních tipů můžeme narazit v prosincových vydáních 

obou magazínů. V Elle je konkrétně zastoupen v rubrice „Elledárky“ (viz přílohy č. 13, 

14 a 15), v níž jednotliví členové redakce magazínu představují svá vánoční přání. 

V předkládaných seznamech vánočních dárků se značka Louis Vuitton nachází hned 

u tří redaktorů, což samo o sobě může jistým způsobem čtenáře ovlivnit. Šéfredaktorka 

Andrea Běhounková svůj výběr komentuje slovy: „Na světě je tolik krásných věcí, že 

i kdyby byly Vánoce KAŹDÝ DEN, můj seznam nebude nikdy vyčerpaný. ¸Nic 

nepotřebuju, nic nechci‘ je pro mě dárkové sci-fi,“ čímž dává jasně najevo, že jí 

prezentované produkty jsou natolik úžasné, že by si je měla přát každá žena. Přiblížení 

se čtenáři je zde realizováno užitím hovorového jazyka ve spojení „Nic nepotřebuju“ 

zastávajícího funkci navození přátelské pohodové atmosféry. Pozornost pak udržuje 

zkratka anglických slov „sci-fi“. V souvislosti se značkou Louis Vuitton Andrea 

konkrétně doporučuje dopisní papír, jehož fotografie včetně popisku a informace o ceně 

je umístěna ve středu spodní části pravé stránky. Produkt Louis Vuitton, a to konkrétně 

kabelku zobrazenou ve střední pravé části levé stránky, vybírá i módní redaktorka Anna 

Hubínková. Ta za pomoci city ovlivňujících adjektiv zdůrazňuje ženství: „Miluji 

ŽENSKOST, široké sukně, rudou barvu a koketní úsměv. Ježíšku, třes se!,“ 

a z prezentovaných produktů tak činí symboly smyslnosti, jež by neměly chybět 

v šatníku každé opravdové ženy. Nejviditelněji značku nicméně prezentuje mužský 

prvek redakce, asistent a grafik Jan Semerád. V jeho podání je „kožená taška, Louis 

Vuitton by Kim Jones, 60 500 Kč“, jak stojí v popisku, prezentována ve středu pravé 

stránky a doprovází ji Honzův úvodní expresivní komentář: “Dárky raději 

ROZDÁVÁM, ale když už to musí být, upejpat se nebudu. Zvlášť když Ježíšek ví, jak 

jsem byl letos hodný... Takže!“ obsahující výrazové prvky (modalizátory, citově 

zabarvená slova, tři tečky, vykřičník), které evokují neformálnost, a výrazně tak mohou 

ovlivnit, jak moc si čtenáři sdělení „pustí k tělu“.  
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Podobnou rubriku přinášející redakční tipy na vánoční dárky obsahuje i magazín 

Marianne (viz příloha č. 16). Ovšem zatímco v Elle je podstata sdělení postavena na 

základě prezentace osobních přání redaktorů, jimiž se čtenáři mohou nechat inspirovat, 

v magazínu Marianne jednotliví redaktoři předkládají výběr ideální nikoli pro ně 

samotné, ale přímo pro čtenáře. Na rozdíl od Elle se tedy jedná o tipy určené v první 

řadě čtenářům, čemuž odpovídá i tón komunikace a volba výrazových prostředků. 

Značku Estée Lauder zde pod nadpisem „MOJE TIPY“ zmiňuje kosmetická redaktorka 

Soňa Kotulková, jejíž fotografie umístěná v centrální části stránky boří pomyslnou 

hranici anonymnosti a v kombinaci se srdceryvným textem, jenž zčásti odkrývá 

redaktorčino soukromí, pak navozuje pohodovou vánoční atmosféru a za užití otázky 

navíc také pomyslný dialog, díky němuž jsou čtenáři do sdělení ještě více vtahováni. 

Optimismus a nestrojenost sdělení potvrzuje v perexu užité pozitivně zabarvené 

adjektivum „voňavé“. K propojení pozitivní atmosféry sdělení a značky Estée Lauder 

v myslích spotřebitelů konečně přispívá i umístění fotografie propagovaného produktu 

hned vedle nadpisu s perexem.  

 

Pro úplnost je u této formy komunikace třeba poznamenat, že značky jsou 

v obou magazínech propagovány také prostřednictvím tipů známých či inspirativních 

osobností. Prezentace v tomto ohledu probíhá přes jejich medailonky, odhalování 

soukromí (osobnosti například nechávají čtenáře nahlédnout do svého šatníku nebo 

kosmetické taštičky) či vedení rozhovorů. Vzhledem k omezenému rozsahu práce se jí 

však podrobněji nezabývám a do analýzy ji nezařazuji. 

 

3.1.2.3  Editorialy 

Přítomnost obou značek ve výše blíže specifikovaných editorialech je patrná 

zejména v prosincovém vydání magazínu Elle.221 Oděvy značky Louis Vuitton jsou zde 

prezentovány hned ve třech různých sděleních – editorialu zaměřeném na luxusní 

spodní prádlo, editorialu nafoceném jako součást několikastránkového rozhovoru 

s jednou z nejslavnějších českých modelek Veronikou Vařekovou a konečně editorialu 

informujícím o esenciálních módních prvcích každého šatníku, který je nafocen 

s vítězkou českého finále soutěže Elite Model Look 2013, Evou Klimkovou (viz přílohy 

                                                
221 Značka Louis Vuitton se nachází rovněž v editorialu Elle červencové, kde je mimoto zastoupena 
rovněž na titulní straně. 
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č. 17, 18 a 19). Jak udává sama podstata editorialu, klíčovou roli ve všech třech 

sděleních hraje obraz té nejvyšší estetické kvality, jehož prostřednictvím je za užívání 

takových denotátů, jako je například svůdný pohled, pootevřené rty, rozevláté vlasy aj., 

konotována krása, smyslnost, a tedy ženství v tom nejvýznamnějším slova smyslu. 

Součástí obrazové složky je vždy také krátký úvodní text, jehož strukturu tvoří výrazný 

titulek navozující kýženou atmosféru celého sdělení, perex, který za užití pozornost 

poutajících grafických prvků, otázek, oslovování, citově zabarvených slov, 

modalizačních prvků či anglicismů informuje o hlavní podstatě sdělení a současně 

ovlivňuje emoce čtenářů a konečně pak popisek k produkci editorialu.   

 

Zatímco v případě módních editorialů je značka Louis Vuitton prezentována 

výhradně formou popisků odkazujících na jednotlivé části oděvu, v němž je modelka 

nafocena, u značky Estée Lauder je pojetí editorialu nepatrně odlišné (viz příloha č. 20). 

Vzhledem k tomu, že se jedná o značku z kosmetického segmentu, probíhá její 

propagace nejen formou aplikace produktu přímo na modelce (v tomto případě 

konkrétně v podobě jejích nalakovaných nehtů), ale rovněž zobrazením samotného 

produktu, které prvnímu ze zmíněných kódů pomyslně dodává hmatatelnou podobu. 

Pozice těla, v níž je modelka zachycena, přitom za užití víceméně podobných denotátů, 

jako je například nahá kůže, pootevřená ústa, přivřené oči, konotuje vyzývavost, 

smyslnost až erotičnost. Rozdíl je patrný rovněž ve verbální, textové části sdělení, kdy 

„kosmetický“ editorial obsahuje nejen výše zmíněný úvodní text, který za užití 

persvazivních jazykových prostředků přispívá k vytvoření žádoucí atmosféry, ale 

rovněž krátké sdělení vztahující se ke konkrétnímu propagovanému produktu. Tento 

text většinou obsahuje citově zabarvenými slovy a imperativem podpořený tip na 

vyzkoušení produktu, případně i jakýsi návod, jak propagovaný produkt používat. Za 

zmínku stojí rovněž přítomnost přímé řeči některé z osob podílejících se na produkci 

editorialu dodávající celému sdělení hlubší rozměr. Pozornost zaujme rovněž jakýsi 

komentář, který odkazuje ke konkrétnímu produktu a svým charakterem dokáže 

příjemce značně ovlivnit: „Obě nejvíc zaujal metalický lak Estée Lauder v odstínu 

Chrome Violet, který můžete vidět na modelčiných nehtech i na protější straně.“ 

Nedílnou součástí sdělení je pak samozřejmě, stejně jako v módních editorialech, také 

konkrétní výčet zobrazených produktů včetně jejich přesných anglických názvů a cen. 
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3.1.2.4  Komparace 

Přestože k porovnávání jednotlivých typů komunikátů stejně jako u reklamních 

vizuálů částečně docházelo již při jejich vlastní analýze, hodí se i zde závěrem vytyčit 

prvky, které se z mého pohledu jeví jako klíčové, a tedy nejlépe vystihující všechna 

předkládaná zjištění. 

 

Vezmeme-li v potaz všechny analyzované komunikáty spadající do podkapitoly 

redakčních obsahů, dá se poměrně jasně vidět jejich silná, ať už zjevná, či skrytá 

persvazivnost. V rámci takřka všech textů jsou voleny výrazové prostředky, které svou 

podstatou velmi dobře slouží k poutání pozornosti, působení na city a navozování 

pozitivní atmosféry, díky čemuž dochází k utváření těsných vazeb mezi podavateli 

(tvůrci) a příjemci, a z textů se tak stávají sdělení disponující schopností ovlivnit, 

v kombinaci s náležitě volenými obrazovými kódy pak dokonce zmanipulovat. 

 

Největší přirozenost a minimální vyvíjení nátlaku na čtenáře můžeme pozorovat 

ve spojení s prezentací značky Louis Vuitton, a to zejména v rámci komunikátu, který 

jsem označila jako „sezónní trend“. Naopak asi největší míra ovlivňování je patrná 

u redakčních tipů222. Persvazivnost v tomto případě má ovšem rozdílnou evidentnost 

a intenzitu odvíjející se jak od profilu magazínu, tak osobnosti redaktora, jež tip do 

sdělení umísťuje. Co se týče editorialů, nabízí se podotknout, že přestože samy o sobě 

nejsou primárně určeny k manipulaci a stimulaci příjemců sdělení ke koupi, nýbrž spíše 

k budování image vybraných značek a výjimečné a líbivé prezentaci jejich produktů, ve 

spojení s úvodními texty nabývají zcela odlišných rozměrů. Spojení obrazu s předem 

nanejvýš promyšlenými a trefně formulovanými výrazy dodávají sdělení na působivosti, 

a v konečném důsledku tak mohou čtenáře zmanipulovat žádoucím směrem. Tato 

skutečnost nicméně platí v rámci všech v této podkapitole nahlížených komunikátů. 

 

Se zaměřením pozornosti nikoli na jednotlivé komunikáty, nýbrž na samotné 

značky, můžeme v rámci redakčních obsahů pozorovat jistou podobnost s reklamními 

vizuály, a to konkrétně v souvislosti s komunikací jejich základních hodnot. Jinými 

                                                
222 Všechny nahlížené redakční tipy mají vždy velmi podobnou strukturu skládající se z nadpisu, krátkého 
perexu, tzv. imageových fotografií, vlastních produktových fotografií opatřených popiskem a cenou, 
a v případě vánočních tipů také fotografií redaktora či redaktorky. Produktové fotografie obou značek 
jsou přitom v analyzovaných komunikátech vždy určitým způsobem směřovány na střed, což může 
svědčit o jejich velké atraktivitě a snaze redaktorů právě tyto značky prezentovat přednostně. 
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slovy, stěžejní principy značek předkládané prostřednictvím redakčních obsahů z velké 

části korespondují s významy, jež adresátům předávají reklamní vizuály. To se v praxi 

projevuje tak, že takřka všechna sdělení zahrnující v redakčních obsazích značku Louis 

Vuitton za pomoci textu a obrazu vždy (ať už implicitně, či explicitně) komunikují 

exkluzivitu, eleganci a ženskost. U značky Estée Lauder je pak podobným způsobem 

kladen důraz na ženskou krásu, přirozenost a bezprostřednost, s níž souvisí navozování 

nenucené pozitivní atmosféry přispívající k utváření blízkých vztahů s příjemci. Ve 

všech analyzovaných komunikátech Estée Lauder je za využití slov navíc, na rozdíl od 

značky Louis Vuitton, patrné vyzdvihování kvality nabízených produktů. 
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Závěr 
Tématem této diplomové práce byla komparace způsobů komunikace značek 

Louis Vuitton a Estée Lauder napříč vybranými magazíny v roce 2013. Cíl spočíval 

v představení konkrétních komunikátů a odhalení strategií, užívajících specifických 

výrazových, a to jak verbálních, tak i neverbálních, prostředků, jakými značky, ať už 

přímo, či zprostředkovaně, ke čtenářům „promlouvají“. 

 

První, teoretická část práce představila základní fakta týkající se sféry luxusu 

včetně s ním spojených vybraných luxusních značek řadících se do segmentů módy 

a kosmetiky a médií se zaměřením na magazíny Elle a Marianne. V metodologické části 

došlo k vymezení tří klíčových přístupů umožňujících bližší nahlédnutí na uplatňované 

způsoby komunikace. Analytická část pak přispěla k odhalení na první pohled skrytých 

významů a nejčastěji užívaných komunikačních prvků v předkládaných sděleních a díky 

komparaci rovněž k detailnějšímu zhodnocení veškeré realizované komunikace. 

 

Na základě provedených analýz z práce vyplynulo, že obě zkoumané značky si 

v případě všech nahlédnutých forem komunikace zachovávají své raison d‘être, tedy 

jakousi podstatu své existence. U značky Louis Vuitton je tato skutečnost patrná 

v motivu cestování, v případě Estée Lauder zase v přirozené kráse, jež, ať už implicitně, 

či explicitně, prostupují takřka všechna předkládaná sdělení. Oběma značkám je přitom 

vlastní nanejvýš persvazivní záměr komunikace. 

 

Míra užití verbálních a neverbálních kódů potvrdila počáteční hypotézu 

předpokládající uplatňování odlišných strategií. Konkrétně práce ukázala, že luxusní 

módní značka Louis Vuitton komunikuje především skrze obraz za využití minima 

jazykových prostředků. Naopak značka luxusní kosmetiky Estée Lauder vedle obrazové 

složky adresáty oslovuje rovněž promyšleně volenými slovy. Na základě vysoké 

očividnosti těchto komunikačních projevů je v podstatě možné jednotlivé strategie 

obecně vztáhnout na oba analyzované segmenty, a tedy konstatovat, že u módních 

značek je typickým přístupem ke komunikaci obraz, kdežto značky kosmetiky sází 

rovněž na vysvětlení vlastností produktů písemnou formou. 
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Se zaměřením na komunikovaný „luxus“ pak zejména analýza reklamních 

vizuálů odhalila, že zatímco značka Louis Vuitton si při komunikaci zachovává pro 

oblast luxusu typický punc exkluzivity, privilegovanosti a nedostupnosti, značka 

Estée Lauder užívá takových výrazových prostředků, které jí na pomyslné 

nedosažitelnosti ubírají, a činí ji tak srovnatelnější se značkami „běžnými“. Nižší míru 

vyzařovaného luxusu konkrétně potvrzuje podrobný popis propagovaných produktů 

a s ním související zřejmé přímočaré působení na adresáty, jež společně rozporují 

skutečnosti, že v rétorice luxusních značek jsou spotřebitelům nepřímo, mnohdy až 

podprahově, sdělovány informace, které s užitnou hodnotou výrobků téměř nesouvisí 

(Maxa, 2011, s. 3). 

 

Komunikaci obou značek vzhledem k segmentům, k nimž přináleží, bych 

celkově označila za adekvátní, třebaže značka Estée Lauder uplatňuje pro dosažení 

maximálního úspěchu na můj vkus až příliš mnoho persvazivních výrazových 

prostředků. S přihlédnutím k oblasti luxusu nicméně povedenější provedení podle mého 

názoru vykazuje značka Louis Vuitton, neboť propagované zboží v jejím podání nabývá 

hlubších významů a vyvolává u adresátů kýžený pocit elitářství a individualismu. 

 

Přínos své zde předkládané diplomové práce spatřuji zejména v celkovém 

uchopení a způsobu zpracování zkoumané problematiky. Analýza komunikace 

uskutečňované prostřednictvím nejrůznějších v tištěných magazínech přítomných 

komunikátů dodnes představuje předmět zájmu mnoha autorů, ovšem její zaměření na 

dvě konkrétní značky, nadto spadající do segmentu luxusu, je poměrně ojedinělou 

záležitostí. 

 

Závěrem je třeba podotknout, že práce představila jen jedno z možných nahlížení 

na tuto velmi specifickou oblast, a tudíž se nabízí její další rozšíření. Vzhledem k tomu, 

že každá ze značek komunikuje odlišným způsobem, mohlo by být zajímavé zkoumat 

komunikační strategie výhradně v rámci jednoho segmentu, tedy například způsoby 

komunikace kosmetických značek, a to nejen konkurenčních, ale rovněž náležejících do 

shodného „zastřešujícího“ konglomerátu. Nabízí se samozřejmě i analýza forem 

komunikace tzv. mainstreamových značek v časopisech nižší kategorie, u nichž se dá 

předpokládat mnohem větší a explicitnější míra persvazivity. 
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Summary 
This diploma thesis focused on comparison of the ways the luxury brands 

Louis Vuitton and Estée Lauder in selected magazines in 2013 had used to 

communicate with their target customers. The aim was to present the specific texts and 

to reveal the methods and strategies, by which the brands, whether directly, or 

indirectly, had “spoken” to the readers. 

 

The final results have shown, that both luxury brands in all forms of their 

communication preserve the essence of their existence. For Louis Vuitton, this fact is 

evident in the theme of travel, in the case of Estée Lauder in natural beauty, which both, 

implicitly, or explicitly, appear in almost all of the communications submitted. For both 

brands yet is typical highly persuasive intent of communication. 

 

The rate of use of verbal and nonverbal codes has confirmed the initial 

hypothesis, that each of the brands applies different communication strategy. 

Specifically, the luxury fashion brand Louis Vuitton communicates mainly through the 

image, using minimum of the linguistic means of communication. Conversely the 

luxury cosmetics brand Estée Lauder besides the visual elements appeals to the 

recipients also by the thoughtfully chosen words. 

 

Focusing on communicated “luxury” the analysis has revealed, that 

Louis Vuitton retains its hallmark in the form of exclusivity, privilege and 

inaccessibility, whereas Estée Lauder, because of the means of expression often used, is 

becoming more comparable with the “normal” brands. 

 

Regarding the segments both luxury brands belong to, I find the communication 

to be adequate. However taking mainly the concept of luxury into the account, I regard 

Louis Vuitton as a brand with better performance, which gives the products presented 

deeper elitist and individual meanings. 
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