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Abstrakt 

Cílem diplomové práce s názvem „Pragmalingvistická analýza komerční 

komunikace značky Activia od Danone“ je poskytnout nový pohled na komerční 

komunikaci jedné značky z hlediska teorie pragmatiky a lingvistiky na vybraném 

vzorku reklam z let 2010 - 2014. V teoretické části diplomové práce definuji funkce 

reklamy i její komunikační specifika a zasadím ji do širšího kontextu marketingu. 

Následně vymezím pozici produktu v rámci segmentu prezentovaného koncernem 

Danone a srovnám marketingovou strategii prodeje těchto produktů. Metodologická část 

se bude věnovat představení lingvistiky, sémiotiky a zejména pragmatiky  

a pragmalingvistiky jako stěžejních přístupů budoucí analýzy. Zde se přednostně 

zaměřím na významy spojené s komunikační situací, vztahy mezi producentem textu,  

jeho recipientem a textem samotným. V poslední, analytické části této práce budu 

zpracovávat vybrané vzorky komerční komunikace prostřednictvím již nastíněné 

pragmalingvistické a jazykové analýzy. Na vzorku komunikace značky Activia  

od Danone v daném období tak bude zkoumáno užití jednotlivých jazykových  

a stylistických prostředků i žánrových útvarů se zřetelem na jejich komunikační cíl. 

 

 

Abstract 

The diploma thesis entitled ‘Pragmalinguistic Analysis of Commercial 

Communication of the Brand Activia by Danone’ aims to provide a comprehensive 

treatise of the above mentioned brand from the point of view of pragmatic and linguistic 

theories, based on a selected sample of advertising from 2010 – 2014. The introductory 

theoretical part defines the functions of advertising and their idiosyncratic 



 

 

 

communication and place them within the wider context of marketing. Subsequently, 

the position of the product within the segment offered by Danone is described 

and comparison of the respective marketing strategies for each product is made. 

The methodological section of the thesis introduces pragmatic linguistics as the central 

tool used in the ensuing analysis. Here the terms related to the process 

of communication are emphasised, same as the relationships between the creator 

of a text, its recipient and the text itself. The last, analytical part deals with selected 

samples of commercial communication using the aforementioned methods. A sample 

of Activia Danone communication is then used to analyse the usage of individual 

linguistic and stylistic means, as well as advertising types with emphasis on their goals 

as a form of communication. 
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1. Úvod do problematiky 
 

„Reklama je jedním z nejagresivnějších žánrů novodobé komunikace. Působení 

reklamy jsme vystaveni v životě soukromém i veřejném a jsme jí ovlivněni, ať chceme 

nebo nechceme.“ Těmito větami uvádí S. Čmejrková svou publikaci Reklama v češtině, 

čeština v reklamě (Čmejrková 2000: 9) 

  

Reklamní diskurz aspiruje na to stát se nejmasovějším a nejneodbytnějším 

diskurzem jednadvacátého století. Stejně tak, jako není možné nekomunikovat, 

jelikož i naše nekomunikace je ve výsledku komunikací
1
, nelze se v současné době 

vyhnout působení reklamy. Reklama se stala běžnou součástí našeho prostoru a otázka 

funkce reklamy, jakožto konstruujícího prvku naší reality, je tak stále aktuálnější. 

Již se neomezuje na „pouhé“ přesvědčování lidí ke koupi produktu, ale rozrůstá 

se i do oblastí, které dříve s reklamou nebo marketingem nebyly spojované. Kvůli 

jeho všudypřítomnosti a rozbujelosti je dnes těžké rozeznat, kde diskurz začíná 

a kde končí. A je to právě analýza reklamy, která by nám měla pomoci tomuto diskurzu 

porozumět, interpretovat i jiná, než explicitní reklamní sdělení, a reklamě odolávat. 

Nebo si minimálně vytvořit kritický nadhled. (Ibid.: 9 – 12) 

 

K výběru konkrétně tohoto tématu diplomové práce mě přiměla reklamní 

kampaň značky Activia od Danone s názvem „Ať ten dobrý pocit trvá“. Svým 

neobvyklým použitím formy dopisu v tištěné inzerci i melancholickým laděním 

televizní reklamy se vymykala z do té doby standardních reklam na mléčné výrobky 

zalitých sluncem a plných spokojených rodin či aktivních žen středního věku  

se „zdravými bříšky“
2
. Nikterak tak nenaplňovala Barthesem připisovanou roli mléka  

(a myslím, že v tuto chvíli je možné ji, byť s drobnou odchylkou, přenést i na roli 

mléčných výrobků), které má vyjadřovat čistotu, dětskou nevinnost či klidnou bílou sílu 

                                                

 

 

 
1 Axiom vzešlý z bádání skupiny Palo Alto. Ti chápou i mlčení jako vyjádření určitého postoje. (Kraus 

2008: 19) 
2 Jedná se o označení převzaté z komunikace značky Activia 
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(Barthes 2004: 58). Zároveň mne v této souvislosti zaujala myšlenka propagace určitého 

typu potravin jako symbolu zdravého (a de facto jediného správného) životního stylu,  

a tomu odpovídajícího tónu komunikace (Lehrer in Sebeok 1990: 391). 

 

Přestože Česká republika se svou spotřebou 10 kg jogurtů na osobu za rok
3
 

zaujímá spíše zadní příčky v celoevropském srovnání konzumace mléčných produktů,  

v přepočtu se však jedná o 80 kelímků jogurtu na osobu za rok. První pozici v segmentu 

bílých jogurtů a třetí pozici v segmentu ochucených jogurtů přitom v roce 2010 

zaujímala právě značka Activia spadající do portfolia společnosti Danone a.s.,  

která je součástí jednoho z největších světových potravinářských koncernů. Podíl 

společnosti Danone na českém trhu s mléčnými produkty se dlouhodobě pohybuje 

kolem 33 %. Activia si společně se značkou Actimel udržuje pozici klíčové vlajkové 

lodě, a i přes klesající trend konzumace mléčných výrobků rozšiřuje svůj tržní podíl.
4
  

 

Podobně jako si uvědomělý konzument čte etiketu jogurtu a vyhledává,  

zda obsahuje vyvážený poměr živin, tedy bílkovin, sacharidů i tuků, rozhodla jsem 

se svou diplomovou práci zaměřit na analýzu „živin“ komerční komunikace značky 

Activia od Danone. 

 

Mým cílem je prostřednictvím této diplomové práce poskytnout nový pohled 

 na komerční komunikaci jedné značky z hlediska teorie pragmatiky a lingvistiky  

na vybraném vzorku reklam z let 2010 - 2014. Sekundárním cílem je potom analyzovat 

příslušný reklamní diskurz a v rámci předkládaného materiálu se pokusit přispět 

k otázce existence reklamního stylu jako samostatného funkčního stylu. 

 

V teoretické části diplomové práce bude definována funkce reklamy 

a její komunikační specifika, následně bude vymezena pozice produktu v rámci 

                                                

 

 

 
3  Dostupné z: http://www.cmsm.cz/jeden-jogurt-denne/  
 
4 Dostupné z: http://www.finance.cz/zpravy/finance/268504-danone-loni-vzrostl-v-cesku-zisk-o-tretinu-

na-200-mil-kc/ 

http://www.cmsm.cz/jeden-jogurt-denne
http://www.finance.cz/zpravy/finance/268504-danone-loni-vzrostl-v-cesku-zisk-o-tretinu-na-200-mil-kc/
http://www.finance.cz/zpravy/finance/268504-danone-loni-vzrostl-v-cesku-zisk-o-tretinu-na-200-mil-kc/
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segmentu prezentovaného koncernem Danone a srovnána marketingová strategie 

prodeje těchto jogurtů.  

 

Metodologická část se bude věnovat představení lingvistiky, sémiotiky 

a zejména pragmatiky a pragmalingvistiky jako stěžejních přístupů budoucí analýzy. 

Zde se zaměřím zejména na významy spojené s komunikační situací, se vztahy mezi 

producentem textu, jeho recipientem a textem samotným.  

 

V poslední, analytické části této práce budu zpracovávat vybrané vzorky 

komerční komunikace prostřednictvím již nastíněné pragmalingvistické a jazykové 

analýzy. Na vzorku komunikace značky Activia od Danone v daném období tak bude 

zkoumáno užití jednotlivých jazykových a stylistických prostředků i žánrových útvarů 

se zřetelem na jejich komunikační cíl. K ucelení pohledu na komunikaci značky 

doplním svůj výzkum také o marketingovou analýzu komunikačního mixu. 

 

Jako zkoumaný materiál jsem zvolila vybrané vzorky komerční komunikace 

značky Activia od Danone v letech 2010 až 2014. Z důvodu větší aktuálnosti vybraných 

vzorků (zejména internetové komunikace) se tak odchyluji od původně navrhovaného 

období let 2010 až 2011 v tezi diplomové práce. S ohledem na logickou posloupnost 

a využití předkládaných metodologických konceptů jsem se od teze také odchýlila 

přidáním nových kapitol a podkapitol, zatímco některé původně zamýšlené kapitoly 

byly odstraněny.  
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2. Teoretická část 
 

Abychom mohli analyzovat jazykové funkce v reklamních komunikátech, 

považuji za důležité definovat základní rysy reklamního sdělování jako součásti 

propracovaného komunikačního procesu. V této části tak bude objasněn pojem reklama 

– jaké jsou využívané prostředky, kdo a jakým způsobem do ní zasahuje i s jakým 

cílem. Poté se zaměřím konkrétně na reklamní komunikaci značky Activia 

a její srovnání s ostatními značkami koncernu Danone v rámci daného segmentu 

mléčných výrobků. 

 

2.1 Reklama jako komunikační proces 

2.1.1 Reklama v kontextu marketingu 

Přestože je tato práce primárně zaměřena na stylistickou analýzu komerční 

komunikace a jejím jádrem je pragmalingvistická analýza, považuji za důležité zasadit 

způsob a tón komunikace této značky do širšího kontextu marketingu. Právě tento 

kontext bude v dalších kapitolách vodítkem pro správné pochopení a hlubší analýzu 

použitých komunikačních prostředků.  

 

Reklama, jak ji budeme dále definovat, je jednou ze součástí marketingového 

mixu, tedy „souboru taktických marketingových nástrojů, které firma používá k úpravě 

nabídky podle cílových trhů“ (Kotler, 2007: 70). Marketingový mix, tak, jak ho uvedl 

Philip Kotler, se skládá ze čtyř proměnných, takzvaných 4P: produktu samotného 

(product), jeho ceny (price), marketingové komunikace (promotion) a místa 

jeho distribuce (place).  

 

Další pohled na tento marketingový mix je z perspektivy zákazníka, 

kdy se 4P mění na 4C, díky čemuž zjišťujeme, že zákazník požaduje především 

hodnotný a dostupný výrobek za adekvátní cenu, o němž je s ním komunikováno, nikoli 

mu je jen propagován: 
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4P - 4C 

Výrobek - Řešení potřeb zákazníka (customer solution) 

Cena - Náklady, které zákazníkovi vznikají (customer cost) 

Propagace - Komunikace (communication) 

Distribuce - Dostupnost řešení (convenience) 

  

 

Je však potřeba ještě zdůraznit, že marketingovému mixu, jakožto souboru 

taktických nástrojů by vždy měla předcházet následující strategická rozhodnutí: 

 

Pokud se nejedná o marketing zboží masové spotřeby, kdy je produkt prodáván 

stejným způsobem na celém trhu, dochází k segmentaci trhu, tedy „koncepčnímu 

rozdělení trhu na relativně homogenní skupiny spotřebitelů s cílem lépe vyhovět každé 

z nich.“ (Tellis, 1998: 44). Segmentovat trh můžeme dle demografického  

či geografického hlediska, podle užití výrobku, dle výhod, které zákazník od produktu 

vyžaduje a dle životního stylu určených recipientů (Ibid: 44) 

 

Dalším krokem je targeting, představující „ohodnocení jednotlivých segmentů 

trhu z hlediska atraktivity a volbu jednoho nebo více cílových segmentů“ (Kotler 2007: 

67). 

 

Posledním, ale z pohledu této práce nejdůležitějším bodem strategie  

je positioning, který „produkt jasně a výrazně umístí v představách cílových zákazníků 

ve srovnání s konkurenčními produkty“. (Ibid.: 68)  

 

Analýza výrobku jako takového, jeho ceny a zajištění distribuce není dále 

předmětem této práce. Stěžejním P však pro nás bude reklama, která je společně s public 
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relations, osobním prodejem, podporou prodeje součástí propracovaného 

komunikačního mixu
5
.  

 

Vzhledem k tomu, že primárním úkolem marketingové komunikace  

je informovat zákazníky o dané nabídce, je nejviditelnějším nástrojem celého 

marketingového mixu. Avšak aby byla marketingová komunikace efektivní, nesmí stát 

osamoceně, ale musí být v souladu s ostatními prvky marketingového mixu a vzájemně 

se s nimi doplňovat.  

 

Dalším krokem v tvorbě marketingové kampaně je určení komunikační strategie 

a jejího cíle, kreativní strategie a určení kanálu, kterým bude k veřejnosti samotné 

sdělení distribuováno. Zda využijeme především reklamu v masmédiích (takzvanou 

nadlinkovou či ATL komunikaci), nebo se zaměříme spíše na podlinkovou komunikaci 

(BTL), která zahrnuje podporu v místě prodeje (promo akce, letáčky v prodejnách, 

ochutnávky, značkové boxy), public relations, přímý prodej či soutěže a sponzoring.  

 

2.1.2 Definice reklamy 

Přímo úměrně k množství oborů, které se reklamou zabývají (patří mezi  

ně zejména již zmíněný marketing, lingvistika, psychologie, právo, etika a umění), 

existuje i mnoho definic tohoto pojmu. Pro účel této diplomové práce však použiji 

pouze ty nejrelevantnější.  

 

Reklamou jako takovou dle Slovníku mediálních studií rozumíme „způsob 

persvazivní komunikace, během níž jeden subjekt nabízí svůj produkt, službu nebo ideu 

veřejnosti s cílem přimět ji ke změně postojů či nákupního chování. Tato nabídka  

se odehrává především prostřednictvím masových médií a její zadavatel za zvlášť 

označené místo v mediálním obsahu většinou platí. Je zdrojem informací, zdrojem 

                                                

 

 

 
5 Komunikační mix je specifická směs marketingové komunikace. Tedy reklamy, osobního prodeje, 

podpory prodeje a public relations, kterou firma používá pro dosažení svých reklamních a 

marketingových cílů. (Ibid.: 809) 
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pobavení a rozptýlení, prostředkem přenášení a utužování (převládajících) kulturních 

hodnot a morálních norem a jedním z mnoha nástrojů socializace.“ (Reifová 

& kolektiv, 2004: 209).  

 

K. Šebesta potom termín reklama rozšiřuje o další pojmy a definuje 

ji jako„(a) veřejné neosobní sdělování (b) sloužící firmě jako nástroj marketingu 

a (c) zaměřené na šíření informací o předmětu marketingového působení (d) s cílem 

dosáhnout dlouhodobé nebo trvalé změny povědomí adresátů o tomto předmětu  

nebo ovlivnit dlouhodobě jejich postoje a chování vůči němu, (e) a to s využitím kanálů 

(především médií), které si příslušná firma zjevně platí.“ (Šebesta, 1998: 194). 

 

Z obou citovaných definic vyplývá, že reklama je způsob institucionalizované 

komunikace mezi zadavatelem reklamy a jejím adresátem prostřednictvím média, 

jejímž nikterak neskrývaným cílem je ovlivnění adresáta tak, aby dosáhla svého záměru 

–změny postojů či nákupního chování.  

 

Cíle reklamy, formulované v závislosti na cílovém trhu, positioningu  

a marketingovém mixu, můžeme rozdělit do tří kategorií: taktické (krátkodobé cíle, 

mezi něž patří přitáhnout pozornost, informovat, zvýšit oblibu, vštípit věrnost k značce 

atd.), střednědobé strategické (podnítit k vyzkoušení, zajistit opětovný nákup, zvýšit 

množství spotřeby či zvětšit nebo udržet podíl na trhu atd.) a konečné (jinak také účetní 

ukazatele zadavatele, tedy zvýšení prodeje a zisku). (Tellis, 1998: 53) 

 

Typ reklamy se také liší dle stádia životního cyklu výrobku: zatímco 

informativní reklama se využívá ve fázi zavádění nového produktu na trh,  

kdy trh s tímto produktem seznamuje a vytváří primární poptávku, přesvědčovací 

reklama se uplatňuje ve fázi upevňování a posilování pozice výrobku na trhu. K tomu 

nejčastěji využívá apel na kvalitu a přímé či nepřímé srovnání s konkurencí. Smyslem 

upomínací reklamy je potom udržovat u zákazníků povědomí o existenci výrobku,  

který se již nachází ve fázi zralosti (Kotler, 2007: 856 - 858). 
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2.1.3 Reklamní diskurz 

Pojmem diskurz můžeme v širší perspektivě označit souhrn všech promluv  

a textů, které jsou realizovány v určité oblasti. V českém prostředí je tento pojem 

nejčastěji spojován s dílem Michaela Foucaulta, jenž diskurzem nazývá rozličné 

způsoby strukturování vědění a sociální praxe ve spojení s lingvistickou analýzou textu 

a interakce. 

 

Jak jsem již uvedla v úplném úvodu této práce, beze zbytku definovat reklamní 

diskurz je takřka nemožné. Na následujících řádcích se alespoň pokusím shrnout 

nejzákladnější fakta, jak byla prezentována v publikaci Reklama v češtině, čeština 

v reklamě (2000). 

 

Tradiční funkcí reklamy je přesvědčit potenciální zákazníky o nákupu určitého 

produktu nebo služby. V posledních dvaceti letech se však tento přístup začal měnit -

 reklama již neprodává jen produkty nebo služby, ale „může také zároveň s tím nabízet 

hodnoty, podporovat postoje, vytvářet vztahy, varovat před nebezpečím“ a stává 

se tak jedním ze spolutvůrců našeho vidění světa. Zároveň však vytváří „světy iluzorní 

seberealizace“, jejichž dosažení nepřímo spojuje s daným produktem, službou 

či propagovaným postojem, čemuž se budu podrobněji věnovat v dalších kapitolách. 

(Ibid.: 11)  

 

Také se již nezaměřuje pouze na oblast spotřebního zboží nebo služeb,  

ale proniká do nových oblastí, jakými jsou vzdělání, zdravotnictví, věda a kultura. 

Novinkou je i změna pozice reklamního diskurzu – z dříve okrajové se dostává 

na pozice centrální, a to zejména v pohledu na jazyk a mezilidskou komunikaci. Dalším 

novým znakem diskurzu vázaným na jazyk je marketizace diskurzu, technologizace 

diskurzu a posun hranice mezi soukromým a veřejným. 
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Reklama také určitým způsobem parazituje na jiných typech diskurzů, 

či je i k dosažení svého cíle imituje. Jedná se o interdiskurzivitu
6
 (jinak také skrytou 

intertextualitu), kterou můžeme definovat jako vytváření textu z konfigurace textových 

typů a diskurzivních konvencí, tj. stylů, žánrů, řečových aktivit a podobně. 

Interdiskurzivnost navazuje na intertextuální postupy, které jsou aluzí existujících 

pretextů.
7
 Dalo by se říci, že reklama si z ostatních diskurzů vypůjčuje tolik rysů,  

že ztrácí svoji identitu. Ovšem s jednou zásadní výjimkou - na rozdíl od umění, které 

je sémanticky a interpretačně otevřené, je reklama zcela uzavřená. Rozuzlení reklamy 

tak musí být jednoznačné a nepochybné a člověku nesmí poskytnout jiný způsob 

interpretace, než je zamýšlen zadavatelem. (Ibid.: 169) 

 

2.1.4 Role reklamy jako komunikace 

M. Pravdová (2002) vyzdvihuje na reklamě již zmíněnou záměrnost – tedy 

úspěšnost reklamy nahlíženou dle toho, zda příjemce po kontaktu s reklamou naplnil 

jednání, které si za cíl vytyčil její zadavatel. Kromě prodejních cílů však mohou 

komunikační kampaně sledovat i další aspekty, například „zvýšit známost značky 

nebo firmy, poukázat na specifické postavení firmy v určité oblasti, korigovat image  

ve vybraných dimenzích apod.“ (Vysekalová a kolektiv, 2007: 32). 

 

 G. Tellis na úvodních stránkách své publikace o reklamě a podpoře prodeje 

(1998) uvádí předpoklad, že reklama v současné podobě vyžaduje nejen tvůrčí činnost, 

ale i vědecký přístup. Každé profesionálně vyrobené reklamě tak předchází již zmíněné 

strategické plánování, které v sobě zahrnuje výběr vhodného způsobu působení reklamy 

(tedy způsob přesvědčování recipienta, který společnost použije ke sdělení poselství 

reklamy) a výběr médií použitých pro reklamu. A po reklamě následuje zhodnocení 

její úspěšnosti díky zpětné vazbě. (ibid.: 57) Ta je v reklamní komunikaci zajištěna 

                                                

 

 

 
6 Interdiskurzivností se míní navazování nejen na konkrétní texty, ale na celé druhy, žánry, typy textů, 

které můžeme v reklamním diskurzu vystopovat někdy jen intuitivně. (Ibid.: 193) 
 
7 Aluze je v rámci strukturalistické teorie popsána jako odkaz na jiný text nebo společenskou realitu. 

(Ibid.: 169) 
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předpokládanou změnou (či rezistencí) chování adresáta i prostřednictvím výzkumů 

trhu, které zjišťují změnu postojů recipientů ke značce (Pravdová: 2002) 

 

Vedle záměrnosti je tak třeba zdůraznit i druhý základní rys reklamy, kterým 

je procesuálnost. Působení reklamy, ať již s cílem změny postojů či chování recipienta, 

můžeme rozdělit do několika etap, nejčastěji popisovanými modely AIDA a ADAM. 

Dle modelu AIDA se jedná o přilákání pozornosti recipienta (attraction), vzbuzení jeho 

zájmu (interest), vyvolání touhy po nabízeném produktu, službě či hodnotě (desire)  

a následný čin (action). Model ADAM (attention, desire, action, memory) v sobě 

zahrnuje i složku zapamatování si dané značky/hodnoty a potenciální opakovaný čin. 

(Ibid.) 

 

 Abychom však dokázali zkoumat reklamu nejen z pohledu povahy reklamních 

sdělení a v nich užitých prostředků, je třeba do analýzy zahrnout i další složky 

komunikačního procesu. V úvodu kapitoly jsem zasadila reklamu do širšího rámce 

propracovaného marketingového plánu – samotný komunikační proces tak v sobě 

zahrnuje nejen reklamní sdělení a případně reklamní prostředky, ale na jedné straně 

entitu zadavatele či realizátora reklamy, na druhé straně definovaného příjemce 

zamýšleného reklamního sdělení.  

 

Posloupnost procesu, jak ho předkládá M. Pravdová (a jenž je jednou z variací 

na Lasswellův model komunikace), je následující: „reklamní subjekt 

(výrobce/zadavatel) – realizátor (např. reklamní agentura) – reklamní sdělení – 

reklamní prostředky – média – cílové skupiny – zpětná vazba.“ (Ibid.) 

 

Přestože z uvedených definic reklamy vyplývá, že jedním z jejích hlavních 

znaků je její neosobnost (zadavatel fakticky nezná konkrétního příjemce sdělení),  

M. Pravdová kontruje, že „pro průběh reklamní komunikace z hlediska aktivity 

komunikačních partnerů je příznačný interpersonální charakter.“ (Ibid.) 
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2.1.5  Aktéři reklamního komunikačního procesu 

Jak upozorňuje S. Čmejrková (2000), zaměříme-li se na proces zadání a výroby 

reklamy, je důležité si uvědomit, že do tohoto procesu vstupuje více entit, z nichž každá 

může mít svůj specifický záměr, který se promítá do výsledného reklamního sdělení.  

 

Zatímco záměrem zadavatele reklamy (pro tuto práci vezměme společnost 

Danone a označme ho za komunikátora) je zvýšení prodeje jeho výrobků, pro reklamní 

agenturu to může být udržení si svého klienta či prestiže v oboru, zatímco realizační 

tým se nejspíše bude snažit uplatnit svou kreativitu. V neposlední řadě do procesu 

vstupuje i inzertní oddělení vybraného média, jehož pracovníci mohou být finančně 

hodnoceni i na základě typu a množství prodaného mediálního prostoru. Konečná 

podoba a medializace sdělení je potom výsledkem propojení všech těchto složek. 

Recipient reklamy by však toto hledisko neměl příliš vnímat a jeho pozornost by měla 

zůstat koncentrovaná na primární účel sdělení. Aby nedošlo ke zkreslení sdělení během 

uvedeného procesu, procházejí reklamy na profesionální úrovni psychologickými  

pre-testy a dalšími výzkumy. (Vysekalová a kolektiv, 2007: 29) 

 

Definovaného příjemce (nebo také komunikanta či recipienta) komunikovaného 

sdělení můžeme vnímat ve třech základních rovinách. Následující rozdělení 

bude dále uplatněno v analytické části této práce. 

 

Prvním typem je komunikant vystupující jako osobnost. Jedná se o člověka  

s předem stanovenými postoji, názory a hodnotami, které ovlivňují příjem sdělení.  

Sem můžeme zařadit všechny osobnostní prvky, jež vytvářejí dynamický systém měnící 

se v průběhu života.  

 

Druhým typem je příjemce, který je vnímán jako člen skupiny, ze které přijímá 

určité normy a hodnoty, které si dále personalizuje a uplatňuje při posuzování sebe sama 

a okolí. Skupinové normy tak ovlivňují výběr i působení sdělení a mají vliv  

na jednotlivce i jeho vztah k masově-komunikačním procesům. Prostřednictvím skupiny 

se také dostávají sdělení i k těm jednotlivcům, kteří jimi nebyli přímo zasaženi. 
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Třetím typem je recipient charakterizovaný jako člen společnosti. Společnost 

vytváří zavedenými charakteristikami a normami rámec, ve kterém jednotlivci fungují,  

a ovlivňuje nejen obsah sdělení, ale také způsob, jak jej jedinci přijmou a zpracují. 

(Vysekalová a kolektiv, 2007: 30) 

 

Takovýto příjemce se potom společně s již zmíněnými dalšími  

psycho-demograficko-ekonomickými znaky stává členem určité cílové skupiny, 

pro kterou je dané sdělení určeno. A aby došlo k zamýšlenému upoutání adresátovy 

pozornosti (či skupiny adresátů), jak o něm budu hovořit dále, využívá reklama 

takzvané syntetické personalizace – iluzivně zaměřuje svůj text na příjemce, kterého 

však konkrétně nezná, oslovuje ho a vytváří tak dojem jeho jedinečnosti mezi ostatními 

adresáty „bez tváře“ (Čmejrková, 2000: 29)  

 

2.1.6 Charakteristika reklamní komunikace 

Výše byla definována reklama, její postupy, cíle i aktéři, zde přichází prostor 

 pro hlubší specifikaci prostředků, kterými reklama zaujímá recipientovu pozornost  

a podporuje tak jeho nákupní jednání.  

 

 Nepřekvapivě zásadním, nikoli však jediným krokem k efektivitě reklamy 

je vzbuzení recipientovy pozornosti, následné udržení jeho zájmu, probuzení jeho touhy 

po produktu a vyvolání akce (viz model AIDA). Aby recipient danému reklamnímu 

sdělení věnoval alespoň chvilku svého času a došlo tak k identifikaci produktu, musí 

toto sdělení projít sítem selektivní pozornosti.
8
 Pravděpodobnost, že si zpráva získá 

požadovanou pozornost, také vzrůstá přímo úměrně s vidinou získané odměny 

při co nejmenším úsilí. (Vysekalová a kolektiv, 2007: 31) 

 

Každé reklamní sdělení, prezentované prostřednictvím jakéhokoli média, 

obsahuje alespoň jednu, ale nejčastěji všechny z těchto specifických součástí:  

                                                

 

 

 
8 Ta je definována jako „tendence zaregistrovat z mnoha podnětů jen ty, které odpovídají našim běžným 

potřebám, ty, které člověk očekává, nebo ty, které se výrazně liší od ostatních.“ (Vysekalová a 

kolektiv, 2007: 31) 
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Jedná se o obraz, jenž upoutává pozornost jako první a je také nejlépe 

zapamatovatelný a vybavitelný. Ve srovnání s textem vzbuzuje větší vnitřní aktivaci, 

umožňuje psychologickou diferenciaci produktu i emocionální přijetí značky,  

a tím zvyšuje účinnost reklamy. 

Nezastupitelnou roli má jazyk, který by měl odpovídat cílové skupině, přinášet 

srozumitelně informace o výrobku a argumenty k jeho koupi, ale zároveň provokovat  

a překvapovat, aby udržel recipientův zájem. 

V neposlední řadě na recipientovy pocity při sledování reklamy působí barvy, 

které mu umožňují snadněji vnímat a pochopit komunikované sdělení. Důležité jsou 

zejména díky svému psychologickému obsahu a symbolickému významu, které 

však může být v různých kulturách vnímáno odlišným způsobem a při přejímání 

globálních reklam je tak nutné se na tento rys specificky zaměřit. (Vysekalová a Mikeš, 

2007, s. 59 – 80).  

 

Vzhledem k zacílení této práce na textovou složku komunikace 

budu dále věnovat pozornost zejména (nikoli však výhradně) jazykovým aspektům 

reklamní komunikace. Jaké jsou tedy principy efektivní reklamní komunikace z tohoto 

pohledu? Reklamní sdělení by dle výše uvedeného mělo být formulováno jasně 

a srozumitelně, obsahovat identifikaci užitku pro zákazníka, který je pak použit 

jako reklamní apel.
9
 Zároveň by mělo být zpracováno do originální a snadno 

zapamatovatelné formy. (Kotler a kolektiv., 2007, s. 862) 

 

Reklamní texty či slogany jsou tak koncipovány s úmyslem zapůsobit, udělat 

dojem a vyvolat v příjemci určitý pocit. Z tohoto důvodu jsou slogany vytvořeny  

a sestaveny tak, aby útočily, získávaly a manipulovaly s příjemcem. Využívají k tomu 

široké škály verbálních i neverbálních prostředků, jako je rým nebo aliterace, rytmus, 

nezvyklé spojení slov, přirovnání nebo nečekané pojmenování, výběr neobvyklého 

kontextu pro prezentaci výrobku, šokující obrat k adresátovi, slovní hříčky, kalambúr, 

                                                

 

 

 
9 Reklamní apel by měl splňovat tyto tři charakteristiky: smysluplnost (zdůraznit užitek), věrohodnost 

(díky které zákazník uvěří ve slíbený užitek.) a odlišnost (tedy zdůraznit, čím je produkt lepší než 

produkt konkurence). (Kotler et al., 2007, s. 862) 
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využití známého rčení v nové podobě či například literárního citátu. (Čmejrková, 2000: 

13) 

 Blíže se k rozboru těchto prostředků budu věnovat v metodologické, a zejména 

analytické části diplomové práce. 

 

2.2  Reklamní komunikace značky Activia 

V této části práce nejprve uvedu specifika reklam zaměřených na potraviny, 

následně zařadím značku Activia do kontextu reklamní strategie společnosti Danone  

a vymezím její pozici v rámci segmentu prezentovaného touto společností. 

 

Jogurty obecně se na českém trhu nacházejí ve třetí životní fázi, tedy fázi 

zralosti. Možnost uvést na trh novou úspěšnou formu či příchuť, která by odlišila 

značku od konkurence, není nevyčerpatelná a vzhledem k tomuto faktu musí výrobci 

neustále inovovat nejen své produkty, ale i formu jejich prezentace. Obzvlášť  

pro takovýto produkt běžné denní spotřeby, který je bez etikety těžko rozpoznatelný,  

je velmi důležité získat zákazníky i jen nepatrnou odlišností a udržet si je. Je tedy 

na místě budovat dobrý image firmy a dostat se v pozitivním smyslu do podvědomí 

zákazníka, aby při nákupu nezvažoval rozdíly mezi konkurenčními výrobky,  

ale bez rozmýšlení vložil do nákupního vozíku jednu preferovanou značku.  

 

2.2.1 Specifika reklamy na potraviny 

Jak jsem již výše nastínila, reklama je v současné době jeden z nejvýraznějších 

nástrojů marketingové komunikace, která dnes představuje nedílnou složku tržního 

hospodářství (Vysekalová a kolektiv 2007: 14-15). Dle etických požadavků však musí 

být společensky zodpovědná a je předmětem regulace ze strany řídicích orgánů každého 

státu i oborové samoregulace. V závislosti na další analýze komerční komunikace 

portfolia značek Danone tak považuji za důležité zmínit nejdůležitější zákony, 

které platí ve vztahu k reklamě na potraviny.  
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Dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy § 5d nesmí uvádět v omyl 

zejména v následujících ohledech (celé znění § 5d zaměřeného na potraviny uvádím  

v příloze č. 1): 

 

„Pokud jde o přisuzování účinků nebo vlastností, které potravina nevykazuje.“ 

 

„Vyvoláním dojmu, že potraviny vykazují zvláštní charakteristické vlastnosti,  

když ve skutečnosti tyto vlastnosti mají všechny podobné potraviny.“ 

 

„Přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení 

lidských onemocnění nebo takové vlastnosti naznačovat.“ 

 

„Doporučováním potraviny s odvoláním na nekonkrétní klinické studie.“ 

 

Pro úplnost doplním i samoregulační etické zásady reklamy na potraviny,  

jež byly vypracovány a přijaty Potravinářskou komorou ČR a které regulují tento typ 

reklamy nad rámec legislativy
10

.  

 

Jedná se zejména o tyto body: 

 

„Reklama musí pravdivě představovat propagované vlastnosti výrobků včetně 

jejich velikosti a složení, stejně jako výživových a zdravotních přínosů potraviny 

či nápoje, a nesmí v žádné z těchto vlastností klamat zákazníka.“ 

 

„Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje by neměla podporovat jejich 

nadměrnou spotřebu a velikosti zobrazovaných porcí by měly být přiměřené scéně 

v reklamě.“ 

 

                                                

 

 

 
10 Dostupné z: http://www.foodnet.cz/slozka/?jmeno=Pravidla+reklamy&id=488 

http://www.foodnet.cz/slozka/?jmeno=Pravidla+reklamy&id=488
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„Tam, kde je propagovaný výrobek zobrazen v kontextu celého jídla, celková 

skladba zobrazených potravin by měla v přiměřeném rozsahu odpovídat všeobecně 

akceptovaným zásadám výživy.“ 

 

„Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nesmí zpochybňovat zdravý  

a vyvážený způsob stravování (…) a zdravý či aktivní životní styl.“ 

 

„Potraviny, které nejsou určeny k tomu, aby byly náhradou celého jídla,  

by neměly být za takovou náhradu vydávány.“ 

  

2.2.2 Představení značky Activia od Danone 

Francouzský potravinářský koncern Danone vstoupil na český trh v roce 1990 

 a díky mnohaleté tradici v dalších evropských zemích, do té doby na českém trhu 

nevídanému širokému sortimentu čerstvých mléčných výrobků i marketingové strategii, 

si již od počátku získal velký okruh zákazníků a jeho výrobky se staly 

nejprodávanějšími mléčnými produkty v České republice.
11

 

 

Mezi hlavní konkurenty Danone na tuzemském trhu patří v oblasti mléčných 

kysaných výrobků především mlékárny Madeta a Olma, z nadnárodních společností 

je to zejména Nestlé a firmy Müller a Zott.
12

  

 

Značkové portfolio společnosti Danone tvoří v České republice současné době 

následující značky: Activia, Actimel, Danone (ovocné jogurty), Fantasia, Kostíci,  

a Danonino. Vzhledem k tomu, že koncern Danone Group je globálně působící 

společností, která na jednotlivých trzích uplatňuje marketingovou strategii spočívající  

v jednotné základní koncepci upravované s ohledem na lokální podmínky příslušných 

trhů, musí i česká společnost Danone tyto základní požadavky respektovat. To se týká 

                                                

 

 

 
11 Dostupné z: http://www.danone.cz/o-nas/o-spolecnosti/historie-spolecnosti.html 
12 Dostupné z: http://www.finance.cz/zpravy/finance/388924-danone-se-loni-v-cesku-propadly-trzby-i-

zisk/ 

http://www.danone.cz/o-nas/o-spolecnosti/historie-spolecnosti.html
http://www.finance.cz/zpravy/finance/388924-danone-se-loni-v-cesku-propadly-trzby-i-zisk/
http://www.finance.cz/zpravy/finance/388924-danone-se-loni-v-cesku-propadly-trzby-i-zisk/
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použití stejného logotypu, barevného provedení i celkového vyznění reklamní 

komunikace všech příslušných značek.  

 

 

Obrázek č. 1 

 

Jak jsem již uvedla, Activia představuje pro společnost Danone stěžejní značku, 

které je věnována adekvátní marketingová podpora. Nejprve však podrobněji 

představím tuto produktovou řadu. 

 

Značka Activia nabízí svým spotřebitelům několik produktových řad: Bílá, 

Sladká bílá, Ovocná, Tvarohová, Vláknina a Nápoje. Nově byla do portfolia zařazena 

produktová řada Zdravé ráno.
13

 Její oficiální popis, který nalezneme na webových 

stránkách značky je následující: „Activia od Danone je značka jogurtů, jogurtových 

nápojů a tvarohů pro všechny, kteří se zajímají o vyvážený jídelníček a zdravý životní 

styl, ale i ty, kterým zkrátka chutná!“
14

 

 

                                                

 

 

 
13 Dostupné z: http://www.activia.cz/cz/activia/activia-vyrobky 
14 Dostupné z: http://www.activia.cz/cz/activia/co-je-activia 

http://www.activia.cz/cz/activia/activia-vyrobky
http://www.activia.cz/cz/activia/co-je-activia
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2.2.3 Marketingová strategie značky Activia 

V této části práce představím obecná fakta o marketingové komunikaci značky 

Activia, která jsou společná pro většinu reklamních sdělení komunikovaných v letech 

2010 - 2014. Tato fakta budu dále využívat, doplňovat a komentovat v souvislosti 

s konkrétními reklamními komunikáty, které budou podrobněji analyzovány 

v kapitole 3.  

Jak jsem již uvedla výše, základním prvkem úspěšné marketingové strategie 

je určení správné cílové skupiny, kterou má reklama v souladu se zaměřením produktu 

oslovit, a vyzdvihnutí takových aspektů výrobku, které je v očích zákazníka učiní 

atraktivnějším, než jsou srovnatelné konkurenční produkty. I M. Pravdová (2002) uvádí, 

že „pro produktora reklamního sdělení je důležitá znalost perspektivy recipienta, 

přičemž nejde jen o znalost adresátových skutečných potřeb, přání a tužeb,  

ale především o to, jak v něm požadované potřeby, přání a touhy teprve vyvolat.“  

Dalším krokem je potom tvorba samotného reklamního sdělení s přihlédnutím 

právě k těmto faktorům a výběr reklamního média. 

 

2.2.3.1 Cílová skupina 

Dle zadání pro reklamní agenturu Young & Rubicam, která pro společnost 

Danone globálně realizuje její reklamní strategie, je cílová skupina obecně definována 

jako ženy ve věku 20-50 let s aktivním přístupem k životu a zájmem o zdravý životní 

styl. Tomu odpovídá i tón komunikace a zobrazení ženy jakožto hlavní protagonistky 

reklamy. Pokud už v reklamě figuruje muž, tak ve většině případů jako oběť špatného 

zažívání, kterému je jogurt doporučen ženou.
15

 

 

2.2.3.2 Positioning 

Prvkem, na kterém značka Activia zakládá svou odlišnou funkční hodnotu oproti 

konkurenci a na který je poukázáno v každé reklamě, je kromě dvou základních živých 

kultur obsažených v každém jogurtu, přidaná bifidogenní bakterie Bifidus 

                                                

 

 

 
15 Dostupné z: http://www.effie.cz/vysledky-effie/rocnik-2010/activia-muj-plan/ 

http://www.effie.cz/vysledky-effie/rocnik-2010/activia-muj-plan/
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ActiRegularis®. Tato živá kultura, vyvinutá společností Danone, má dle klinických 

studií
16

 aktivně pomáhat regulovat zažívání, snižovat riziko infekce trávicího traktu, 

pomáhat zmírňovat nežádoucí účinky antibiotik na zažívání a usnadňovat vstřebávání 

živin. Veškerá reklamní sdělení značky Activia obsahují identifikaci užitku  

pro zákazníky, tj. zdraví prospěšné potraviny pomáhající při potížích se zažíváním,  

a značka Activia ji tak využívá jako reklamní apel. Právě tyto funkční nebo také užitné 

aspekty vytvářejí komplexnost značky a jsou základem pro budování vztahů  

se zákazníky. Můžeme je také označit za emocionální či hédonické aspekty značky, 

které jsou odvozeny od zdravého životního stylu.  

 

2.2.3.3 Mediální strategie 

Těžiště reklamní komunikace značky Activia spočívá zejména v použití 

nadlinkových prostředků, tedy televizní reklamy, online komunikace ve formě bannerů 

a tiskové inzerce (nejvíce v časopisech zaměřených na ženy a zdravý životní styl). 

Důležitou úlohu mají také webové stránky, které zahrnují nejen informace o produktech, 

ale i interaktivní část pro zákazníky, kteří si jejich prostřednictvím mohou vytvořit 

osobní plán zdravého životního stylu, inspirovat se recepty (za použití Activie)  

či se poradit s odborníky na výživu, sport a duševní zdraví. Venkovní reklamu 

nebo rozhlasové spoty společnost Danone pro tyto produkty používá 

jen v mimořádných případech. Z podlinkové komunikace si můžeme nejvýrazněji 

všimnout podpory v místě prodeje, ochutnávek, spotřebitelských soutěží a public 

relations. Poměr ATL a BTL komunikace se však může měnit v závislosti na typu 

reklamy (zda se jedná o uvedení nového produktu či podporu stávajícího) i na ročním 

období (zvláště viditelný je tento trend v povánočním období, kdy jsou lidé tradičně 

náchylnější k zažívacím potížím a dávají si předsevzetí ohledně zdravějšího životního 

stylu). 

 

                                                

 

 

 
16 Dostupné z: http://www.studie.danone.cz./ 

http://www.studie.danone.cz./
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2.3 Srovnání komunikace značky Activia a dalších vybraných 

značek koncernu Danone v rámci segmentu 

 

Abych demonstrovala různorodost komunikace společnosti Danone, v krátkosti 

představím tři vybrané značky z jejího portfolia a jejich komunikační strategii. 

 

2.3.1 Actimel 

Značka Actimel je další vlajkovou lodí společnosti Danone. Jedná se o zakysaný 

jogurtový nápoj, který obsahuje dvě jogurtové kultury Lactobacillus bulgaricus  

a Streptococcus thermophilus a je obohacený o třetí unikátní kulturu s chráněným 

názvem L. Casei Danone®.  

 

 

Obrázek č. 2 

 

Cílovou skupinou tohoto výrobku jsou, podobně jako u Activie, lidé se zájmem 

 o zdravý životní styl. Rozdílná je však koncepce reklamy, která cílí na celé rodiny  

a v reklamách tak můžeme zahlédnout muže, ženy i děti, kteří Actimel konzumují 

společně. V současné době je cílení na děti obzvlášť silné, čemuž odpovídá i speciální 

design a příchutě nového Actimelu, ale i srozumitelnější tón komunikace, než je tomu  

u jogurtů Activia. 

 

Hlavní užitnou hodnotu, kterou výrobek nabízí, je posílení imunity díky deseti 

miliardám kultur L. Casei a přidanému vitaminu D a B6. Ve své komunikaci zdůrazňuje 
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praktičnost malého balení, které „je ideálním zpestřením snídaně“ a „jeho malá 

lahvička vám padne přesně do ruky, i když zrovna spěcháte.“
17

 Aby si však značka 

zachovala věrnost svých zákazníků, apeluje na nutnost každodenního užívání spolu 

s dodržováním zdravého stravování a životního stylu. 

 

S reklamami na Actimel se nejčastěji setkáme v televizi či tisku, ještě častěji 

než u Activie potom přímo v obchodech. Vzhledem k cílení na rodinnou spotřebu mají 

důležitou úlohu spotřebitelské soutěže a akce, ve kterých je možné získat na výrobek 

slevu. Webové stránky obsahují kromě produktových informací možnost změřit  

si „index imunity“ a získat doporučení k zdravějšímu životnímu stylu i odkaz na stránky 

Actimel Academy věnované dětem. 

 

2.3.2 Fantasia 

Na opačné straně spektra než dosud zmíněné značky se nachází řada výrobků 

Fantasia. Jedná se o „výtečný jogurt, který si namícháte přímo v kelímku“
18

 

prezentovaný nikoli skrze pozitivní účinky na zdraví, ale pro potěšení  jeho konzumace. 

 

 

Obrázek č. 3 

 

                                                

 

 

 
17 Dostupné z: http://www.actimel.cz/actimel/ 
18 Dostupné z: http://www.danone.cz/nase-produkty/fantasia.html 

http://www.actimel.cz/actimel/
http://www.danone.cz/nase-produkty/fantasia.html
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Tomu odpovídá i cílové skupina – spíše než na muže cílí na úspěšné ženy, 

které se ve chvílích volna chtějí odměnit něčím delikátním. Luxusnímu ladění 

je také přizpůsobena klidná ambientní hudba a výběr protagonistek reklam (nejedná-li 

se pouze o zobrazení produktu). 

 

Přestože se jedná o druh jogurtu svým řešením podobný konkurenčnímu Müller 

Mix, je to právě dojem luxusu, který ho na trhu odlišuje. Jeho slogan nevyzdvihuje chuť 

či způsob konzumace, ale snaží se spojit potěšení z odpočinku právě s tímto produktem. 

 

Mediální strategie v tomto případě inklinuje ve srovnání s dříve uvedenými spíše 

k podlinkové komunikaci. Je to dáno zejména nižšími investicemi do reklamy. Oproti 

Activii a Actimelu také značka Fantasia postrádá samostatné webové stránky.  

 

2.3.3 Kostíci 

Poslední značkou, jejíž marketingovou strategii zde nastíním, je produkt Kostíci, 

„oblíbená svačina s dárkem pod víčkem“.
19

 Kostíci jsou jogurt se zvýšeným obsahem 

vápníku, součástí jehož balení je malý dárek pro děti. 

 

 

Obrázek č. 4 

 

                                                

 

 

 
19 Dostupné z: http://www.danone.cz/nase-produkty/kostici.html 

http://www.danone.cz/nase-produkty/kostici.html


 25 

 

 

 

 

 

Přestože primární cílovou skupinou jsou děti, na které je reklama zaměřena, 

není možné opominout ani sekundární cílovou skupinu, kterou jsou jejich rodiče. Právě 

ti mají (alespoň domnělou) rozhodovací pravomoc a jsou strůjci samotného nákupního 

jednání. 

 

Produkt se na trhu ve vztahu k dětem profiluje jako lákavá pochoutka 

s překvapením, zatímco rodiče jsou v doplňkových materiálech ujištěni o zdravotním 

prospěchu jogurtu a absenci umělých barviv a konzervantů. 

 

Dvojí zacílení se projevuje i ve způsobu komunikace: televizní reklamy 

a POS materiály jsou zaměřeny na děti a svým provedením imitují diskurz dětského 

světa, produktové webové stránky jsou rozděleny na herní část pro děti a informativní 

část pro rodiče. 

 

 

3. Metodologická část 
 

V teoretické části jsem definovala reklamu jako výsledek marketingové strategie 

a jednu ze součástí marketingových taktik. V metodologické části přesunu svůj pohled 

na stěžejní přístupy pro budoucí analýzu vybraných vzorků komerční komunikace 

značky Activia od Danone. Pohledů na reklamu je nepřeberné množství,  

a stejně tak i možností její analýzy. Abych však dodržela zamýšlenou lineárnost 

směřování své práce, není mým cílem zevrubný popis všech směrů, přístupů a jejich 

autorů, ale nabídnu ty nástroje, které osvětlí mé budoucí kroky a díky nimž budu 

analyzované texty odkrývat.  

 

3.1 Lingvistika jako vědecký přístup ke studiu jazyka  

Lingvistiku bychom mohli stručně vymezit jako vědu empiricky se zabývající 

jazykem ve všech jeho podobách. Patří mezi společenské vědy a často její zkoumání 

interaguje s dalšími vědami, jako je například literární věda, psychologie, sociologie  

a filozofie, či je přímo součástí pomezních disciplín (například psycholingvistika  

a sociolingvistika). Vzhledem k obsáhlosti jazyka a možných přístupů k němu, 
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se lingvistika dělí dle jazyků, či částí jazyka, které zkoumá, na množství dílčích oborů 

a používá k tomu různé metody. (Černý, 1996: 16) 

 

Až do počátku 20. století se věnovala spíše diachronní metodě - zajímala 

se především o vývoj jazyka. V moderní historii se zájem lingvistiky stále více 

soustřeďuje na synchronní přístup, tedy současný stav jazyků, na problematiku výstavby 

jazykových systémů ve všech jeho plánech (zvukovém, mluvnickém, lexikálním, 

syntaktickém) a na fungování jazykového systému. Další metodou je potom komparace 

vývoje a struktury příbuzných jazyků, například balistika či romanistika. 

 

Rozhodující pro vývoj lingvistiky tak, jak ji chápeme dnes, měly čtyři školy 

klasického lingvistického strukturalismu: ženevská škola, kodaňská škola, americká 

škola a pražská škola.  

 

S kodaňskou školou si nejčastěji spojujeme jméno Louis Hjelmslev. Ten si kladl 

již dříve mnohokrát diskutovanou otázku, zda je pro lingvistiku právě jazyk cílem 

poznání či je naopak jeho znalost prostředkem k poznání jiných skutečností. 

Toto rozdělení dále formovalo lingvistiku, jakožto svébytnou vědu, která nazírá na jazyk 

jakožto na cíl poznání. Jazyku, jako prostředku poznání dalších skutečností, 

se dále věnuje klasická filologie. (Ibid.: 15) 

 

Americká škola v čele s Leonardem Bloomfieldem, věnovala pozornost 

především jazykovým jevům, které lingvistika dokáže objektivně popsat. Vymezovala 

tak zkoumání jazykovědy zejména na jazykové formy (které se dají exaktně analyzovat) 

či jen tu část významů, které se dají uchopit právě prostřednictvím jazykové formy, 

čímž podpořila matematizaci lingvistiky. (Ibid.: 15) 

 

Za stěžejní pro další práci však považuji ženevskou a pražskou školu, 

proto se jim budu blíže věnovat na následujících řádcích. 
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3.1.1 Ženevská škola 

Ženevská škola reprezentovaná zejména Ferdinandem de Saussure stála  

u počátku ustavování lingvistiky jakožto svébytné vědecké disciplíny. De Saussure 

jako první chápal jazyk jako společenský jev a zkoumal jej jako ucelený systém, 

tj. vnitřně strukturovaný celek. Z jeho premis vychází dnešní strukturální lingvistika, 

která je z tohoto pohledu věda, jež se zabývá zkoumáním jazykových systémů.  

Při vymezování předmětu lingvistiky de Saussure vycházel z potřeby v řečové činnosti 

zřetelně oddělit jazyk od řeči.
20

 Zkoumání řečové činnosti se z jeho pohledu skládalo 

ze dvou částí – základní, „vnější“ části, jejímž předmětem je jazyk (systém všech 

pravidel, kterými se řídí všichni mluvčí konkrétního jazykového společenství, langue) 

a další „vnitřní“ část, jejíž předmět je individuální stránka řečové činnosti (praktická 

realizace abstraktní langure, konkrétní sdělení, vyslovené jedincem v určitý okamžik, 

parole). (Černý, 1996: 115). 

 

Dle další premisy Ferdinanda de Saussura, je jazyk systémem znaků. Tímto 

se podle Ferdinanda de Saussura stala lingvistika součástí sémiologie, jež zkoumá život 

znaků, jedné ze základních složek jazyka, uvnitř lidské společnosti. Přímo ve svých 

přednáškách de Saussure uvádí, že „část této obecné vědy a zákony objevené sémiologií 

bude možné uplatnit i na lingvistiku.“ (de Saussure, 2007: 52) Jazykový znak 

se dle de Saussura skládá ze dvou (neoddělitelných) složek, a to signifiant (označující 

určitý subjekt) a signifié (označované, tedy co daný subjekt znamená a jaký s sebou 

nese význam). Každý znak má charakteristicky tyto definiční vlastnosti: je lineární, tedy 

jednotlivé znaky se řadí jeden za druhým. Dále má arbitrární, nahodilý charakter, který 

je dohodnutý; tj. že vztah mezi označujícím a označovaným je vytvořen na základě 

společenské konvence, bez logického základu. To mimo jiné znamená, že se význam 

znaku může měnit společně s historickými změnami ve společnosti a změnou 

jeho používání. V neposlední řadě je ohraničený, neboť se vztahuje k určité vymezené 

                                                

 

 

 
20  K tomuto přesvědčení však de Saussure došel až v průběhu své činnosti – ještě v textu z roku 1891 

uváděl, že „jazyk a řeč jsou totéž, řeč je generalizací jazyka.“ (de Saussure, 2007: 351) 
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části okolního světa a tím se odlišuje od ostatních znaků, se kterými ho nelze 

zaměňovat. (Černý: 1998)  

 

3.1.1.1 Sémiotika21 

Sémiotika je vědní disciplína zabývající se znaky a významy. Vytváří tak v rámci 

komunikačních studií specifickou výzkumnou oblast zabývající se primárně sociální 

produkcí významu, a to v rámci znakového systému. Sémiotická analýza se snaží  

o porozumění podstatě sociálního užívání znaků, respektive tvorbě významu v rámci 

strukturálních vztahů znakového systému. Sémiotika se tak soustřeďuje na abstraktní 

struktury, které nemůžeme pozorovat přímo jako vnější realitu. Pro strukturalismus 

představuje vztah předmětu ke skutečnosti. Pravá podstata věcí tak neleží ve věcech 

samých, ale ve vztazích, které mezi nimi vytváříme, a tedy dle této teze je svět utvořen 

ze vztahů a nikoli z věcí. De Saussurův přístup charakterizuje právě toto upřednostnění 

vztahového charakteru reality. V souvislosti se sémiotikou nelze nezmínit sémiózu, 

jakožto sémiotický proces fungování, užití, kontextového zapojení znaku. Obecněji 

tento pojem charakterizuje každý proces, kdy něco funguje jako znak. (Čermák, 2005: 

27) 

Americký logik, matematik a filozof Charles Sanders Peirce nezávisle na bádání 

Ferdinanda de Saussure obohatil sémiotiku o koncepci triadického pojetí znaku, ve které 

jsou znaky klasifikovány na základě jejich vztahu k objektu, který označují. Ikon 

je znak, který je ve vztahu podobnosti s označovaným předmětem (například obraz, 

diagram…). Indexy spojuje s označovaným předmětem vztah souvislosti (indexem ohně 

je kouř) a symboly jsou takové znaky, které s označovaným předmětem spojuje 

konvence (řadíme sem většinu jazykových, ale i kulturních znaků, kam patří například 

snubní prsten jakožto symbol manželského závazku). (Černý, Holeš, 2004: 26-34) 

                                                

 

 

 
21  Termín sémiologie, který spojujeme zejména s jeho tvůrcem Ferdinandem de Saussure, je užíván 

převážně ve frankofonním prostředí těmi, kteří de Saussurovu teorii rozvíjeli. Mezi ně patří například 

dále zmíněný Roman Jakobson a Roland Barthes. Oproti tomu termín sémiotika odkazuje k 
myšlenkové linii Američana Charlese Sanderse Peirce  V rámci této práci budu oba termíny považovat 

za synonyma, a pokud nebude text odkazovat ke konkrétnímu autorovi, uchýlím se k označení pro 

naše prostředí obvyklejší, tedy sémiotika. 
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Naopak v návaznosti na de Saussure potom Charles Morris rozdělil sémiotiku 

na syntax, sémantiku a pragmatiku. Tyto tři složky, které nalezneme v každé 

komunikaci, se zabývají tím samým procesem označování (semiózy), jen každá z jiného 

hlediska. (Kraus, 2008: 60) Jejich přesnějšímu vymezení se budu věnovat v kapitole 3.2. 

 

V části věnované sémiotice nelze nezmínit francouzského literárního teoretika, 

kritika a sémiologa Rolanda Bartha, který v návaznosti na strukturalistickou tradici 

přidal k denotativnímu významu znaku (který odkazuje ke skutečnosti a obecné 

představě o označovaném) sekundární konotativní význam (kdy označování probíhá 

na základě asociovaných významů, pro jejichž použití je nutná hlubší znalost 

společnosti) a z toho vyplývající mýtickou rovinu. Barthes v díle Mytologie (česky 

2004) definuje podstatu moderního mýtu, kterým je jakákoli promluva (verbální 

či vizuální jednotka) a který vzniká jako soubor všeobecně platných představ určité 

společnosti, je historicky podmíněn, podléhá diskurzu, ve kterém je užit a nese určitou 

platnou ideologii. (Barthes 2004) 

 

3.1.2 Pražská škola 

Pro tuto práci i české prostředí považuji za neopominutelnou pražskou školu, 

se kterou jsou spjatá jména jako Vilém Mathesius, Bohuslav Havránek a kam řadíme  

i ruského formalistu Romans Jakobsona, s jehož odkazem se setkáme v následující 

kapitole. Její členové zdůrazňovali nutnost zkoumání jazyka v souvislosti 

s jeho funkcemi. Tezí, ze které oproti ostatním strukturalistickým školám vycházeli,  

je neoddělitelnost jazyka od jeho funkce a záměru, který do své promluvy hovořící 

přirozeně vkládá. J. Kraus považuje za jeden z nejpodnětnějších přínosů pražského 

funkčního strukturalismu rozlišení jazykových jevů centrálních a periferních
22

 

„jako pravděpodobnostního principu, který narušuje statičnost strukturních vztahů 

                                                

 

 

 
22 „Za bezpříznakové jsou běžně považovány jevy paradigmatické, zaujímající středové postavení v 

systému, zároveň to jsou zpravidla jevy frekventované v celém spektru komunikace. Na opačném pólu 

nacházíme jevy okrajové, periferní, nepravidelné, vybočující některými svými vlastnostmi z 
předpokládaného paradigmatu, jevy některou svou vlastností anomální, tedy jevy příznakové.“ 

(Čechová: 2005)  

 



 30 

 

 

 

 

 

a přibližuje je dynamice jejich reálného fungování v průběhu jazykové komunikace.“ 

(Kraus, 2008: 77) 

 

3.1.3 Jakobsonův model komunikace a systém jazykových 

funkcí 

Roman Jakobson, ruský lingvista, filolog, literární vědec a estetik byl jedním 

z nejvýznamnějších představitelů ruského formalismu a strukturalismu, který se podílel 

na založení Pražského lingvistického kroužku („plodu symbiózy české a ruské mysli“).
23

 

Zkoumání jazyka a literatury chápal v širších souvislostech kultury a komunikace.  

 

Důležitou, nikoli však jedinou významnou Jakobsonovou tezí je funkční model 

jazyka, kterou zpracoval ve svém díle Lingvistika a poetika (česky 1995). Právě 

z tohoto modelu budu dále vycházet při analýze reklamních komunikátů. Ve své práci 

vycházel z triadického pojetí znaku představného K. Bühlerem v Teorii jazyka (1934) 

a jeho přístup v sobě kombinuje prvky procesuálního a sémiotického modelu. 

Jakobsonův model se skládá ze šesti základních konstitutivních činitelů každé řečové 

události, na které následně navazuje šest komunikačních funkcí. (Čmejrková, 2000: 41-

44) 

 

3.1.3.1 Jakobsonův model komunikace 

Model vychází z jednoduché lineární základny, kde mluvčí posílá sdělení svému 

adresátovi. Aby toto sdělení mělo působnost, vyžaduje nějaký kontext, k němuž se musí 

vztahovat. Dále vyžaduje kód, který musí být společný mluvčímu i adresátovi a kontakt, 

který znamená fyzický kanál a psychické spojení mezi mluvčím a adresátem. J. Kraus 

se však vzhledem k preferenci užití konstitutivního modelu komunikace přiklání místo 

„technologií ovlivněných termínů sdělení, zpráva, odesílatel, kód apod. (…) 

k terminologii oborů humanitních a sociálních (autor, text, diskurz), které přiměřeněji  

                                                

 

 

 
23 Jak uvedl Felix Vodička v úvodu k Jakobsonovu dílu Poetická funkce (Jakobson 1995: 9) 
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(i když leckdy vágněji) postihují významovou a antropocentrickou stránku 

komunikačních procesů a chování jejich účastníků.“ (Kraus, 2008: 22) 

 

Dle Jakobsona (1995) každý z těchto činitelů konstituuje jinou jazykovou 

funkci, ovšem žádné jazykové sdělení neplní absolutně pouze jedinou funkci,  

ale k dominantní se vždy přidružují i další, vedlejší funkce. Tyto funkce dále představím 

nejen z pohledu Romana Jakobsona, ale i v souvislosti s reklamou, jak je uvádí  

M. Pravdová (2002) a S. Čmejrková (2000). 

 

3.1.3.2 Jakobsonův systém jazykových funkcí 

Emotivní (expresivní) funkce vyjadřuje postoj, který ke sdělení chová 

jeho mluvčí. Obsahem této funkce jsou jeho emoce (pravdivé či fingované) a v textu 

jsou nejčastěji zastoupeny citoslovci. Jak již bylo zmíněno v teoretické části, určit 

mluvčího v reklamní komunikaci je složité, neboť jím může být zadavatel reklamy, 

kreativní tým i pracovníci médií, skrze které je reklama distribuována. Jistý 

však je záměr vložit do sdělení emoce, které budou dále rezonovat s adresátem sdělení. 

 

Konativní či apelová funkce (nebo ještě jinak také funkce persvazivní, 

přesvědčovací) vyjadřuje vztah sdělení k adresátovi, v tomto případě spotřebiteli, 

vnímajícímu reklamu skrze své potřeby, očekávání a přání. Cílem této funkce je změna 

či utvrzení již přijatých postojů adresáta, tedy přimět adresáta sdělení, aby přijal 

to, co je mu nabízeno. Tato funkce je tedy vzhledem k persvazivnímu charakteru 

reklamní komunikace nejčastěji považována za pro ni konstitutivní. V tuto chvíli 

se mimořádně odkloním od dosud použité terminologie z českého překladu 

Jakobsonových statí v publikaci Poetická funkce od M. Červenky (1995) a o této funkci 

budu na dalších řádcích referovat jako o funkci persvazivní. 

Aby byla reklamní persvaze účinná, je třeba znát adresáta, jeho životní situaci, 

hodnoty a motivace. Důležitým faktorem pro přijetí sdělení je sám původce textu. 

Pokud příjemci považují podavatele informací za důvěryhodného, pak jeho šance, 

že k přesvědčení příjemců opravdu dojde, je podstatně vyšší. Například jedná-li 

se o odborníka, příjemci jeho informacím věnují pozornosti více. (Tellis, 2010: 76) 

Míra účinnosti závisí i na míře zájmu a zúčastněnosti při přijímání reklamního 

sdělení - některé adresáty lze přesvědčit promyšlenou argumentací, zatímco na méně 
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motivované či zasvěcené příjemce působí spíše styl persvazivního textu a výběr 

jazykových prostředků. Ty musí být v první řadě srozumitelné (i při nesoustředěné 

pozornosti) a následně i splňovat předpoklad kredibility, čehož lze dosáhnout „volbou 

významově adekvátních výrazových prostředků, výběrem náležité stylové vrstvy, vnější 

prezentací textu včetně užití neverbálních prostředků apod.“ (Jaklová, 2002) Právě 

jazyku a stylu reklamy se budu blíže věnovat v oddílu 3.1.6. této práce. 

 

Referenční funkce je v Jakobsonově modelu vyhrazena pro kontext. 

Ten je v souvislosti s reklamou podstatným klíčem k jejímu vnímání ze strany adresáta.  

„Je-li kontext definován jako soubor znalostí, zkušeností a postojů, které jsou společné 

autorovi i příjemci, lze říci, že bezprostředním cílem reklamní komunikace je právě 

určitá změna kontextu, tedy změna znalosti a postojů příjemce, která vyprovokuje změnu 

ve spotřebním chování jedince a povede ke změně skutečnosti.“ (Pravdová, 2002)  

Pravdová také poukazuje na důležitost znalosti kontextu vzhledem k působení 

reklamy v časoprostoru: „V souladu se snahou podavatelů o zapamatovatelnost reklamy 

je pomíjivost a krátká časová účinnost konkrétních reklamních komunikátů vyvažována 

variováním, rozvíjením jednoho základního textu, obrazu hudby…“ a vzhledem 

k nutnosti některé globální reklamy lokalizovat pro prostředí konkrétního státu, 

čehož je příkladem právě reklamní komunikace značky Activia. (Ibid.) 

 

Funkce fatická se zaměřuje na kontakt a jeho udržení. Tato funkce je připisována 

sdělením, která mají za úkol navázat či pokračovat v komunikaci, připoutat a udržet 

pozornost komunikačního partnera, případně komunikaci přerušit. Jelikož prvotním 

úkolem reklamy je svého recipienta upoutat a přimět jej věnovat sdělení náležitou 

pozornost, aby vznikl potenciál nákupního jednání, musí být v jistém ohledu 

atraktivnější, nežli je recipientova bezprostřední realita.  

 

Metajazyková funkce přísluší svým zaměřením ke kódu a reflektujeme 

jí prostředky, jichž bylo v komunikaci užito. Aby bylo sdělení správně interpretováno, 

musí být odesílateli sdělení i jeho adresátovi tento kód známý. Ve vztahu k reklamní 

komunikaci můžeme konstatovat, že sdělení obsahují různorodé jazykové i nejazykové 

prostředky a efektivně kombinují škálu sémiotických kódů – psaný a mluvený, 

abecední, číselný, slovní, hudební či obrazový. Nejazykové kódy či prostředky 
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se v podobě mimiky a gestikulace mluvčích objevují zejména v televizních reklamách 

nebo při přímém prodeji, v reklamních textech to je obrazové zpracování, grafické 

uspořádání, typ písma atd.  

G. Burton a J. Jirák připomínají i sekundární kód, tedy znaky a způsoby,  

ve kterých jsou primární kódy využity a jsou typické pro určité typy komunikace, 

v tomto případě reklamu. „Reklama je zakódovaná s ohledem na příslušné médium. 

Užívá média či jiné komunikační kanály. Obsahuje sdělení (poselství) s informačním  

i hodnotovým nábojem. Sdělení jsou zpracovaná tak, aby byla pro publikum přitažlivá. 

Význam sdělení se musí dekódovat, a to žádoucím způsobem, takže se jedná o zvláštní 

typ uzavřených textů. To znamená, že v reklamním sdělení jsou zabudovány orientátory, 

které vedou k žádoucímu průběhu dekódování.“ (Burton – Jirák 2001: 264-265) 

Odkazují tak na teorii preferovaného čtení představitele birminghamské školy Stuarta 

Halla.  

 

Poetická funkce náleží samotnému sdělení. Roman Jakobson ji představuje 

jako dominantní v umění a, nabývá-li v slovesném díle poetická funkce na vrcholu,  

její dominantní přítomností se z obyčejného textu se stává poezie. Poetika tedy hraje 

klíčovou roli v umělecké, estetické komunikaci, ale setkáváme se s ní i v běžné řeči. 

Neomezoval ji tak pouze na poezii, ale navrhoval ji zkoumat i v jiných slovesných 

výtvorech, v nichž hraje vedlejší roli. „Poetická funkce není jedinou funkcí slovesného 

umění, ale pouze jeho dominantní, determinující funkcí“, uvádí Jakobson. (Jakobson, 

1995: 74 - 105)  

Poetická funkce takto chápaná neznamená nic jiného, než zaměření na sdělení 

samo a setkáváme se s ní všude tam, kde chceme vyjádření něčím ozvláštnit.  

Pokud se zamyslíme například nad reklamami Jakuba Koháka či Ivana Zachariáše, 

nabízí se otázka, nakolik lze reklamu hodnotit pouze dle marketingových kritérií. 

Přestože je poetické funkce v reklamním sdělování, stejně jako další výše 

zmíněné funkce, podřízena funkci konativní (persvazivní), její projevy nalezneme 

v reklamě ve velmi silném zastoupení.  

Na rysy společné reklamním textům a uměleckému stylu poukázal 

již J. Mukařovský. Jeho tezi dále rozvedl J. Kraus ve své studii o reklamě s názvem 

K stylu soudobé české reklamy (1965). Za hlavní společný rys, který nalézáme 

v jazykové výstavbě obou typů, považuje „aktualizaci skladebních spojení a lexikálních 
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významů, vytváření nových asociačních spojení a zdůraznění formálních i významových 

složek jazyka.“ Dodává však, že oproti uměleckému stylu dává reklamní styl „přednost 

bezprostřednímu uplatnění estetických prvků, nemá podtext, spěje rychle k uzavření 

promluvy výzvou k posluchači nebo ke čtenáři. Prostředky obou stylů se shodují občas 

formou, liší se funkcí a způsobem zapojení do textu. Jazykové zvláštnosti 

jsou v reklamním stylu pouze činiteli ozdobnými, nevyplývají ze samé podstaty sdělení. 

Jejich repertoár může být neomezený.“ (Kraus, 1965) 

Pro reklamu je tedy pozitivem, pokud splňuje určité estetické normy a svou 

kreativitou vzbudí u svého recipienta zájem, ovšem na rozdíl od umění, 

které je sémanticky otevřené nekonečnému počtu interpretací, reklama je zcela uzavřená 

a správná je pouze jediná interpretace, kterou zamýšlela autorská strana. Byla-li 

by reklama oceňovaná za svou estetickou funkci, ale neplnila svůj komerční záměr, 

byla by z hlediska svého primárního účelu bezcenná. (Pravdová, 2002) 

 

3.1.4 Funkční styly v českém jazyce 

Způsobu výběru jazykových prostředků v jazykových projevech, slohové 

výstavbě jazykových projevů a textů i stylovému zabarvení jazykových prostředků 

se věnuje stylistika. Zkoumá také pragmatické faktory ovlivňující používání těchto 

prostředků k dosažení komunikačních cílů autorů sdělení. Stylem v běžné jazykovědě 

rozumíme „určitý ráz verbálního komunikátu, zpravidla cílevědomě volený 

a uspořádaný tak, aby obsahem i formou vyhovoval komunikačnímu záměru autora“. 

(Čechová a kol. 2008: 14) 

 

Dle J. Krause jazykový styl chápeme především jako záležitost výstavby 

(kompozice) textu, a to nejen na rovině formální, ale i tematické a obsahové. 

Charakterizuje míru srozumitelnosti, plynulosti a koherence (soudržnosti) textu, 

na utváření stylu se podílí opakování stejných výrazů (a textových úseků) 

i jejich obměňování. (Kraus 2008: 86) 

 

Pražská lingvistická škola formulovala rozdělení na pět základních funkčních 

stylů: styl běžně mluvený, styl jednací, styl vědecký, styl umělecký a styl publicistický. 

Postupem doby toto rozdělení komentovali, přetvářeli a aktualizovali jejich 
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pokračovatelé, z nejznámějších K. Hausenblas a F. Daneš. Hranice jednotlivých stylů 

se tedy posouvá a styly se navzájem ovlivňují a někdy i prostupují.  

 

M. Čechová na základě funkce projevu dělí objektivní styly na čtyři až sedm 

stylů: 

1. funkční styl prostě sdělovací – (běžnědorozumívací), užívaný v neoficiálním 

a neveřejném styku při sdělování každodenních skutečností 

2. funkční styl odborný – člení se na vědecký, praktický odborný a popularizační 

(podle stupně odbornosti a podle toho, komu je projev určen), případně nově 

styl učební a administrativní (úřední, jednací) 

3. funkční styl publicistický – jedná se o styl novin a jiných hromadných 

sdělovacích prostředků, včetně rozhlasu a televize, a jiných textů (kupříkladu 

reklamních), jejichž účelem je adresáta nejen informovat, ale i přesvědčovat; 

někdy se z tohoto stylu vyčleňuje samostatný styl řečnický 

4. funkční styl uměleckých projevů zahrnující básnické, prozaické i dramatické 

projevy 

5. v poslední době se konstituující samostatný styl esejistický (Čechová 2003: 

289) 

 

3.1.5 Styl a jazyk reklamy 

Přestože je pro reklamu typická heterogennost, pokusím se definovat alespoň 

některé stylové a jazykové prvky, které se objevují v reklamních komunikátech 

nejčastěji a jež bychom tak mohli považovat za sjednocující. Styl reklamy by dle výše 

uvedeného rozdělení M. Čechové mohl být pojímán jako dílčí styl stylu publicistického. 

S tímto stylem má společnou funkci informativní a persvazivní, tedy ovlivňuje, získává 

a přesvědčuje. Jak dříve poukázal J. Mukařovský a tuto tezi rozvinul J. Kraus (1965), 

hojně zastoupeny jsou i prostředky stylu uměleckého. Vzhledem k tomu, že původně 

vycházím z Jakobsonovy klasifikace jazykových funkcí, neopomenu ani výrazně 

se projevující funkci fatickou, pro kterou je příznačné zaměření na udržení kontaktu 

s adresátem a jazykové prostředky tuto funkci naplňující. Vypůjčím si proto jazykový 

aparát výše zmíněných stylů, byť jejich prostředky budou podléhat primární funkci 

persvazivní a funkce poetická i fatická budou vnímány jako funkce přídatné. 

(Čmejrková, 2000: 44) 
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Na dalších řádcích zmíním ty jazykové prostředky, které se vážou k vybraným 

jazykovým funkcím z Jakobsonova systému a které budou dále aplikované v analytické 

části: 

 

3.1.5.1 Vybrané prostředky funkce persvazivní 

Dominantní funkci persvazivní podporuje využití řečnických (básnických) figur 

a tropů, kam řadíme epiteta
24

, hyperboly, přirovnání, přístavky, metaforické přenosy, 

užití synonym, antonym a opozit a další typy paralelismu slov a konstrukcí, 

které jsou jinak nedílnou součástí textů básnických. (Čmejrková, 2000: 91) 

Dále jsou to intertextové prostředky, jejichž účinnost je založena na opakování, 

přejímání, variování a prolínání žánrů, na aluzích, narážkách, odkazech, citacích, 

parafrázích již existujících komunikátů. (Pravdová, 2006: 124-125) A. Jaklová uvádí 

citace a aluze za nejčastěji využívané formy mezitextového propojení. Citace (například 

společensky uznávaných autorit) svou doslovnou reprodukcí primárního textu zvyšují 

autenticitu a důvěryhodnost autorova sdělení, zatímco nepřímá narážka v podobě aluze 

odkrývá recipientovi důvěrně známou skutečnost až po dešifrování a interperetaci, 

čímž zvyšuje účinnost persvaze. (Jaklová, 2002) 

 

3.1.5.2 Vybrané prostředky funkce fatické 

K nastolení a udržení kontaktu s adresátem je v reklamě užita řada jazykových 

prostředků: vyjádření 2. osoby, ať už v oslovení, titulcích či celém textu, vedení 

fiktivních dialogů zvolených pro větší přiblížení se cílovému publiku v hovorové 

či přímo obecné češtině, které mají za úkol vytvořit důvěrný, osobní vztah. Spontánnost 

a familiárnost je tak simulována pomocí napodobování mluvy příjemců. (Pravdová 

2002) 

 

                                                

 

 

 
24 Epiteton je kvalitativní, hodnotící básnický přívlastek a řadí se k obrazným pojmenováním (tropům). 

Vyjadřuje-li přívlastek běžně připisovanou vlastnost, jedná se o epiteton constans, naopak přisuzování 

neobvyklé vlastnosti označujeme jako epiteton ornans. (Čmejrková, 2002: 91) 



 37 

 

 

 

 

 

3.1.5.3 Vybrané jazykové prostředky funkce poetické 

Pro básnický text je charakteristické tzv. ozvláštnění, jež je často spojeno 

s odchylkou od běžné jazykové normy. Reklamní text takto definovanou poetickou 

funkci naplňuje prostřednictvím různých prostředků aktualizace neboli 

dezautomatizace
25

 a zdůraznění za účelem upoutání pozornosti a vyvolání zájmu 

recipientů. S. Čmejrková uvádí, že „reklamní text často vykazuje velmi vysokou míru 

aktualizace a ozvláštnění, mnohdy vyšší, než je obvyklé v čisté poezii, odchylky 

od norem běžného jazyka jsou záměrnou strategií reklamního textu, opakování 

a paralelismy jsou jeho hlavní zbraní…“ (Čmejrková, 2000: 47) 

Jsou to zejména prostředky fonetické, kam spadá například intonace, rytmus 

a rým. Dále potom slovotvorné, lexikální, skladební a stylistické prostředky, 

jejichž účinnost spočívá v aktualizaci lexikálních významů, skladebních spojení 

a vytváření nových asociačních spojení. Mezi ně řadíme například již zmíněná obrazná 

pojmenování, alegorie, metaforická a metonymická přirovnání, epiteta, adverbia 

a hodnotící adjektiva, která reklamu nejčastěji intenzifikují, opakování, řetězení, 

kontrast, expresivní a emotivní přirovnání, využití cizosti, nespisovné i knižní výrazy, 

slangová a familiární slova, kalambúry, zvolací věty, které zvyšují apel reklamy 

atd. (Pravdová, 2006: 124-125)  

M. Pravdová však také znovu připomíná, že „zapojení těchto poetických 

prostředků je v reklamě jiné než v textech uměleckých. Rytmus, rým, melodie, samotný 

příběh, vtip, fantazie apod. slouží jako tzv. podpůrné prvky umožňující naplnit strategii 

modelu AIDA.“ (Pravdová, 2002)  

 

Tedy celkový styl reklamních textů plyne ze zamýšlené funkce a cíle 

komunikace, v tomto případě upoutat pozornost recipienta, udržet jeho zájem, 

proniknout do jeho paměti a přesvědčit jej k zamýšlenému jednání. Přestože v reklamě 

hraje vedle verbální stejně důležitou roli i neverbální (akustická i vizuální) stránka 

sdělení, budu se vzhledem k charakteru budoucí analýzy věnovat ve zvýšené míře 

                                                

 

 

 
25 Aktualizované výrazové prostředky slouží k ozvláštnění projevu - jedná se o užití výrazu v novém 

kontextu či souvislosti. Nové jazykové prostředky vnášené do stylu se postupně ustalují a jejich 

opakováním se z nich stávají zažité výrazy. (Ibid.: 170) 



 38 

 

 

 

 

 

prostředkům verbálním a obrazové či neverbální prvky analýzy budu akcentovat pouze 

okrajově, či v případech, budou-li do stylu reklamy přinášet něco nového, či jazykové 

složce naopak odporovat. (Čechová, 2003: 275) 

Volbu jazykových reklamních výrazových prostředků ovlivňují kromě funkce 

tyto faktory: adresnost sdělení (zaměření na cílovou skupinu), snaha o bezprostřednost 

a působivost sdělení, úmysl záměrné stylizace přímého kontaktu s adresáty (již zmíněná 

syntetická personalizace), ovlivňování myšlení a citů adresátů a snaha o snadnou 

zapamatovatelnost i kreativitu vyjádření (nezřídka využívající humoru nebo například 

dětského diskurzu), které účelově slouží ke splnění funkce. (Ibid. 237)  

 

Ačkoli ze všeho výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že reklamy většinou 

kombinují více stylů i jazykových prostředků, existují určité obecné zásady, 

které by dobrý reklamní text měl mít:  

1. respektovat zadání a cílové skupiny 

2. být srozumitelný, přehledný a stručný  

3. být pravdivý, slušný, čestný  

4. být poutavý, nápaditý a originální  

5. být jazykově čistý a mít určitou literární úroveň  

6. prezentovat argument pro koupi 

7. obsahovat lidský faktor (užívat příklady z běžného života) (Crha - 

Křížek, 2008: 18) 

 

3.1.6 Reklama jako samostatný funkční styl?  

 Stejně tak, jako nelze jednoznačně určit, která funkce absolutně platí 

pro reklamní komunikaci, je nejednotné i začlenění reklamy do funkčního stylu, 

neboť se jednotlivá pojetí rozcházejí. Reklama je většinou přiřazována ke stylu 

publicistickému, ale stylistikové a lingvisté vycházející z této školy již uvažovali 

o tom, vymezit samostatný funkční styl reklamní. (Čmejrková, 2000 : 23) 

 

Snahu o lingvistické vymezení a zařazení reklamního stylu projevil Z. Vančura 

svým výzkumem tzv. funkčního jazyka hospodářského již v roce 1934. Od poloviny 

50. let 20. století byla definována funkce agitačně sdělná a byl konstituován styl 



 39 

 

 

 

 

 

publicistický. V 60. letech se objevily nové snahy o aktualizaci publicistického stylu 

a zkoumání reklamních textů, které byly na základě předchozích poznatků řazeny právě 

ke stylu publicistickému. Ty mají tyto společné znaky: zejména je to cíl informační, 

a dále potom i snaha upoutat, přesvědčit, získat čtenáře a šířit reklamní texty 

prostřednictvím médií. (Pravdová: 2002) 

 

Na Z. Vančuru v 60. letech navázal J. Kraus ve své již zmiňované stati o reklamě 

nazvané K stylu soudobé české reklamy. V 70. letech se změnil přístup k reklamnímu 

sdělení a zavedl se pojem administrativní styl. J. Mistrík a M. Čechová reklamní texty 

tak zařazovali na pomezí administrativního a publicistického stylu. Reklama 

však inklinuje ve větší míře k stylu textů publicistických, jelikož jde o manipulativní 

diskurzy s různou, ale vždy přítomnou mírou persvaze, jež je pro publicistiku typická.  

 

K. Šebesta ve své stati Reklama jako funkční styl? (1998) nejprve provádí 

terminologické zakotvení reklamy v ekonomii a marketingu a následně i ve stylistice 

a zvláště v systému funkčních stylů. V této části uvádí následující iniciativy: přiřadit 

reklamu k funkčnímu stylu publicistickému, postulovat existenci samostatného 

reklamního stylu jako stylu funkčního či vymezit pozici reklamy „na pomezí funkčního 

stylu publicistického (persvazivního) a stylů jiných, především administrativního.“ 

V závěru uvažuje buď nad ustanovením funkčního reklamního stylu vedle stylu 

publicistického či v jeho rámci, anebo přijetím předpokladu „…že styl projevů 

s dominující funkcí působící se dále diferencuje funkčně, podle typu působení. 

Pokud bychom pak pracovali s termínem reklamní styl nebo styl reklamních textů, nešlo 

by o styl funkční, nýbrž o styl žánrový. K této druhé variantě se následně také přiklání. 

(Šebesta 1998: 193 – 196) 

 

S. Čmejrková poukazuje na obtížnost vymezit reklamní styl díky stylové 

i žánrové rozmanitosti reklamního diskurzu a společně s J. Krausem přesnou 

kategorizaci reklamy nepokládá za relevantní. Jak jsem již uvedla v kapitole 2.1.3. 

věnované reklamnímu diskurzu, „reklamní diskurz využívá různé styly, napodobuje 

je i paroduje. Samy hranice jednotlivých stylů se od doby, kdy byly v Pražské škole 

formulovány, posouvaly a posouvají; vzájemné prolínání stylových prostředků vede 

k vytváření nových funkcí jazykového projevu, a tím i k formulaci dalších funkčních 
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stylů. Každý jazykový prostředek může sloužit kterémukoli z funkčních stylů, reklama 

je tak stylově rozmanitá, že není snadné se rozhodnout, kam ji zařadit.“ (Ibid.) 

  

Přes vše výše zmíněné M. Pravdová shledává v určité reklamní roztříštěnosti 

jisté prvky, které ji sjednocují a ucelují. Ve spolupráci s J. Krausem tak diskusi uzavírá 

myšlenkou „že reklamu lze považovat za styl funkčně homogenní. Heterogennost 

určitých prostředků je podřízena jediné dominantní funkci – funkci persvazivní. 

Reklama se již svou povahou však systematizaci brání a dá se říci, že konkrétní reklamní 

komunikáty lze často přiřadit ke všem stylům stejně jako i k žádnému určitému.  

I to je konečně jeden z charakteristických rysů reklamního stylu.“ (Ibid.) 

 

Samostatný reklamní styl také nejnověji vyčleňuje M. Jelínek v Příruční 

mluvnici české (1995). 

 

3.2 Pragmatika a pragmalingvistika jako metoda  

3.2.1 Pragmatika 

V části věnované sémiotice jsem již uvedla její rozdělení na tři složky, 

které považuji za přínosné blíže definovat. Syntax zahrnuje problematiku kódování, 

komunikačních kanálů, komunikační kapacity, šumů nebo redundance.  

Sémantická složka obsahuje problematiku významu, který je obsahu komunikace 

připisován jednotlivými účastníky komunikačního procesu. Pragmatika se zabývá 

vztahem mezi producentem a příjemcem sdělení, přičemž důležité je zejména 

zohlednění konkrétního kontextu.
26

 Pragmatika se proto věnuje např. otázkám efektivity 

přesvědčovacího aktu, ovlivňování, potvrzování a odmítání přijímání komunikovaného 

sdělení atd. V tomto pojetí splývá komunikace s pojmem chování, a proto lze hovořit 

o komunikačním chování. (Hoffmanová 1997: 82) 

 

                                                

 

 

 
26 Dle autorů J. Černého a J. Holeše však „současná sémiotika toto pojetí koriguje v tom smyslu, že se ve 

skutečnosti jedná o postupnou inkluzi, protože pragmatika zahrnuje také sémantiku a ta zahrnuje ve 

skutečnosti i syntax.“ (Černý, J., Holeš J., 2004: 27) 
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S. Machová a M. Švehlová toto rozdělení přirovnávají k semaforu: „Co barvy 

znamenají, můžeme vztáhnout k sémantické rovině; to, jak jsou uspořádány, k rovině 

syntaktické; jak jednotlivé barvy v konkrétní situaci determinují chování, 

může být metaforou roviny paradigmatické.“ (Machová – Švehlová, 2001: 82) 

 

Pragmatika se tedy nezaměřuje pouze na znaky a kódy, ale zejména na významy 

(zamýšlené, implikované) výpovědí, zatímco sémantika obrací svůj pohled k významům 

vět. Pragmatika zkoumá smysl výpovědí, a to včetně prvků mimojazykové skutečnosti - 

společenské, psychologické a kulturní zvyklosti relevantní pro porozumění jazyku, 

které výpověď či text determinují. Důležitou vlastností pragmatické lingvistiky 

je, že se v ní odráží „společenská funkce jazyka, který závisí na konkrétní situaci, 

prostředí a době, osobních zájmech a cílech účastníků komunikace.“ (Ibid.: 85) 

  

3.2.2 Pragmalingvistika 

Konkrétní vymezení působnosti pragmatické lingvistiky či pragmalingvistiky, 

jak je také nazývána, je vzhledem k značně širokému přístupu ke studiu jazyka poměrně 

složité. V širším smyslu lze pragmatickou lingvistiku chápat jako souhrnný název  

pro sociolingvistiku, textovou lingvistiku a další lingvistické obory, které se odklonily 

od studia jazykového systému (langue, kompetence) k užívání jazyka (parole, 

performance) a zaměřily se do oblasti nadvětné, směrem k textu, diskurzu, kontextu 

apod. (Ibid.: 96) 

 

K této změně náhledu na lingvistiku vedl od druhé poloviny 20. století 

komunikačně-pragmatický obrat, kdy se změnilo dosavadní paradigma z nazírání  

na jazyk jakožto na systém směrem k „…analýze jazyka včleněného do komplexu 

souvislostí komunikační činnosti“. (Dolník, 2013: 17) Jeho původ můžeme vysledovat 

k poznání, že pro řešení filosofických otázek je také nutné podrobit zkoumání jazyk,  

ve kterém si tyto otázky klademe i zodpovídáme. Komunikačně pragmatický obrat úzce 

souvisí se změnou vědeckého paradigmatu, s odklonem od strukturalismu  

k poststrukturalismu a je spjat s kulturou postmoderny. (Machová – Švehlová, 2001: 68) 
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Konkrétně se pragmatická lingvistika zaměřuje na působení složek komunikační 

situace, tedy záměr mluvčího, kontext komunikace, volbu komunikační strategie, 

adresátovu percepci a interpretaci sdělení, a to z včetně neverbálních prostředků 

a prostředků, které nejsou explicitně vyjádřeny. (Hoffmanová, 1997: 97) 

 

Každá komunikační situace je závislá na konkrétních proměnných týkajících 

se zúčastněných stran a jejich pragmatické vybavenosti – komunikační kompetenci. 

Pragmatickou vybaveností se rozumí zejména individuální sociální a lingvistické 

znalosti, zkušenosti, schopnosti a dovednosti obou komunikačních partnerů.  

Neméně významnou složkou je interpretační schopnost, která spočívá v kompetenci 

uživatele identifikovat, které sociální a lingvistické znalosti jsou v dané situaci 

relevantní. Čím více se tyto aspekty jednotlivých stran vzájemně odlišují, tím více 

se zvyšuje pravděpodobnost neúspěšnosti řečového aktu a naopak. Důležitou součástí 

komunikační události je rovněž kontext, ve kterém se odehrává 

a v němž se komunikující strany nacházejí. Jeho charakter velmi ovlivňuje průběh, 

úspěšnost, neúspěšnost, délku komunikační události apod. (Machová – Švehlová, 2001: 

84-85) 

 

3.2.3 Pragmalingvistická analýza 

Pragmalingvistická analýza je metoda inspirovaná praktickými problémy 

komunikace, respektive interpretace. V centru jejího zájmu se nacházejí hodnoty 

vznikající mezi účastníky komunikace a textem fungujícím v dané komunikační situaci. 

Neexistuje užití výrazových prostředků, které bychom mohli označit  

za „nepragmatické“, protože interpretujeme-li (jazykový) znak, pak pouze ve vztahu  

k jiným znakům (zde se dostáváme do syntaktické dimenze), ve vztahu k objektům 

(sémantická dimenze) a vždy také ve vztahu k uživatelům (pragmatická dimenze). 

Předmětem pragmatické analýzy tak nejsou slova, ale výpovědi, k nimž také patří 

analýza neverbálních prostředků dané situace. (Ibid.: 136)  

 

Při této analýze jsou hodnoceny užité prostředky vzhledem k záměru autora  

a vzhledem k efektu na adresáta. Zároveň vysuzujeme z přítomnosti jevů 

na to, co je mimo text, co ho ovlivňuje, byť to explicitně není vyjádřeno. Při analýze 

mluvených textů jsou také navíc zaznamenávány hodnoty, které mají prostředky 
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suprasegmentální
27

. V pragmatické analýze (stejně jako ve slohové) nejsou výpovědi 

hodnoceny na ose správné – špatné, ale na ose přiměřené/vhodné versus nepřiměřené, 

nefunkční apod. Jedním z úkolů pragmatické analýzy je také udílet doporučení, 

jaké druhy jazykových prostředků má autor použít, aby adresát reagoval ve shodě 

s jeho záměrem. (Ibid.: 137)  

 

Z pozice mluvčího pragmalingvistická analýza konkrétně sleduje, jak optimálně 

užít jazykových prostředků, chce-li způsobit účinek/efekt ve vědomí adresáta.  

Právě podle komunikačního motivu a záměru (popis funkční) volí konkrétní formu 

(popis strukturní) z konkurenční řady synonymních možností vyjádření. 

 

Z pozice adresáta se zabývá tím, co mluvčí pravděpodobně zamýšlel, aby z textu 

pochopil. Zkoumá tak adresátovu percepci a interpretaci (co v textu nachází, co nikoli, 

vysuzuje, je-li to, co mluvčí řekl, ve shodě s tím, co zřejmě mínil a jaký v něm text 

vyvolal efekt).  

 

Jevy, které se nacházejí v popředí zájmu pragmalingvistiky, a které také můžeme 

podrobit analýze, jsou konverzační implikatury, presupozice (byť je v některých 

případech zahrnována spíše do sémantiky), deixe
28

 (včetně základních pronominálních 

a adverbiálních výrazů), mluvní akty a principy kooperace, respektive relevantnosti 

a zdvořilosti. (Čermák, 2001: 92)  

 

Z této škály jevů přítomných v komunikaci se vzhledem 

k převažující persvazivní povaze textů zkoumaných v analytické části zaměřím zejména 

                                                

 

 

 
27 Jedná se o intonační prostředky, mezi které řadíme melodii hlasu, důraz, pauzu, eventuálně i další, 

jako je tempo, rytmus atd. (Hoffmanová, 1997: 97) 

 
28 Deixí rozumíme bezprostřední vztažení výpovědi (či přímo celé komunikační události) k situaci a 

kontextu. Oblast deixe je silně provázána se sémantikou přirozeného jazyka a míní se jí jednak 
ukazování a odkazování, kdy mluvčí navazuje a reflektuje vztah svých výpovědí k okolnostem, za 

nichž komunikace probíhá, jednak funkce některých výrazů. (Machová – Švehlová, 2001: 89) 
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na mluvní akty, kooperační princip verbální komunikace (který ovšem, jak dále 

uvidíme, nemusí vždy podporovat kooperaci) a presupozice společně implikaturami. 

 

3.2.4 Teorie mluvních aktů 

Výchozí jednotkou komunikačního vztahu je dle J. Austina řečový  

(či jinak mluvní) akt. Řečovou činností, tedy vyslovením nebo napsáním výpovědi, 

mluvčí jedná, a tato jednání (např. sliby, urážky, rozkazy…) mívají stejné následky, 

jako přímé jednání, tady čin. Pojem jazykového jednání je přenesen z výpovědi na text, 

který představuje komplexní jazykové/řečové jednání, v němž každá výpověď  

(větná i nevětná) plní speciální funkci. Pravidla, na jejichž základě se ze sledu výpovědi 

stává text, jsou formulována na rovině typů řečového jednání a texty se tak jeví 

jako výsledek posloupnosti jazykových aktů. (Machová – Švehlová, 2001: 84-85) 

J. Kraus (2008) doplňuje, že pro komunikačního partnera je nutné umět odhlédnout 

od toho, co autor řekl, a pochopit to, co měl autor skutečně na mysli. 

    

Tato teorie také doceňuje, že řečovou komunikaci determinují mimojazykové 

faktory, zvl. komunikační kontext, vztahy mezi mluvčím, adresátem a textem.  

V kontextu se projevuje vztažnost znaku ke komunikačním záměrům uživatelů  

a aktuálním mimojazykovým souvislostem.  

 

J. Austin rozlišil tři druhy řečových aktů: Lokučním aktem mluvčí realizuje řečové 

jednání (lokuce), které slouží záměru (intenci), s nímž byl pronesen (ilokuce). Ilokučním 

aktem může autor sdělení varovat, slibovat, hrozit, radit atd. Někdy mluvíme 

také o ilokuční síle dané výpovědi. Perlokuční akt potom odráží hledisko účinku 

na adresáta. Tato výpověď tedy adresáta ovlivňuje, může měnit jeho city, mínění, 

myšlení i činy. Austinovu teorii později rozvinul J. R. Searle a teorii mluvních aktů 

tak začlenil k teoriím jednání. (Machová – Švehlová, 2001: 89-90)  

 

3.2.5 (Ne)kooperační principy 

Vzájemné vztahy komunikačních partnerů a jejich další sociální a osobnostní 

rysy determinují průběh každé komunikace. Přestože P. Grice formuloval čtyři zásady 
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informační stránky mezi mluvčím a adresátem primárně v interpersonální rovině, 

dají se aplikovat i na mediovanou, konkrétně reklamní, komunikaci. 

 

Autor může s recipientem komunikovat skrze reklamní text buď na principu 

kooperačním, nebo nekooperačním, manipulativním. Při kooperačním verbálním 

chování partneři spolupracují a interakce směřuje k porozumění, zatímco zvláštní typ 

manipulativního řečového chování představuje konflikt. (Ibid.: 93) 

Zásady kooperačního principu, tzv. maximy, jsou následující: 

Maxima kvality nabádá: „Říkej jen to, o čem jsi přesvědčen, že je to pravda“ 

(Ibid.: 93). Dle tohoto maxima se má autor vyhnout lžím a nepodloženým informacím. 

Tato maxima má udržet vzájemnou důvěru a solidaritu komunikačních partnerů.  

Maxima kvantity se zabývá sdělováním přiměřeného množstvím informací, 

 které by si komunikační partneři měli navzájem poskytnout. Jejich množství 

má být adekvátní dané komunikační situaci, tedy ani málo, ani zbytečně mnoho. 

Maxima relevance prosazuje, aby komunikace vždy odpovídala aktuální situaci. 

Sdělení má být formulováno tak, aby obsahovalo pro adresáta důležité informace.   

Maxima dobrého způsobu konstituuje nikoli obsah, ale formu sdělení. 

To má být komunikováno jasně, zřetelně a přehledně. (Ibid.: 93-94) 

 

Kooperační princip, tak, jak ho P. Grice definoval, však představuje komunikaci 

pouze za ideálních podmínek, kdy se obě strany chovají a smýšlejí racionálně a chtějí  

si navzájem vyhovět.  Běžné rozhovory jsou však často výrazně ovlivněny emocionální 

složkou, která svádí k porušování těchto maxim. Důvodem porušování může 

být také snaha o zdvořilost či stylizace vyjadřování v textech uměleckých 

a publicistických a, vzhledem k sémantické uzavřenosti a snaze o jedinou preferovanou 

interpretaci, také manipulace v textech reklamních. M. Švehlová k tomu přímo dodává, 

že: „ K dosažení záměru reklamy – koupit výrobek nebo službu – slouží v reklamní 

kampani výrazný nátlak na psychiku recipientů…všechny kódy užité v reklamě 

v nich obyčejně vyvolávají strach (mnohdy dokonce vinu), např. z toho, že nevlastní-li 

nabízené zboží, neodpovídají-li předváděným lidem, nepřijme je skupina, do které chtějí 

náležet…“ (Machová – Švehlová, 2001: 105) 
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Právě způsoby, kterými lze kooperační princip porušovat a jak je definují  

S. Machová a M. Švehlová (2001), budou nedílnou součástí následující analýzy 

reklamních komunikátů značky Activia od Danone. 

 

3.2.6 Presupozice a implikatury  

 Každá výpověď, kterou formulujeme, svým explicitním propozičním obsahem 

umožňuje více interpretací. Rozhodující často není přímo explicitní sdělení, 

ale to, co výpověď implikuje, tedy co z ní lze vyrozumět. Pozornost se zde obrací 

na autora a jeho komunikační záměr.  

Presupozice je předpoklad platnosti sdělení, pokud má mít užití věty smysl 

a pokud má být použití úspěšné z hlediska komunikačního záměru. Pragmatické 

presupozice autor promítá do své promluvy  - jedná se o určité očekávání založené 

na počátečních předpokladech kontextu. S presupozicemi blízce souvisí koherence 

textu. Pro interpretaci výpovědi potřebuje příjemce interpretační kontext, 

jen tak má komunikace šanci proběhnout úspěšně. Tento kontext však není dlouhodobý, 

ale je tvořen jako součást interpretačního procesu. Naopak příjemce dokáže pomocí 

inferencí (usuzování) překlenout významové mezery a neurčitosti v textu – tedy 

to, co mluvčí výpovědi zamýšlel, ale neformuloval. Vytváří také o záměru mluvčího 

vlastní hypotézy, vyhodnocuje je a vybírá tu, která dle jeho soudu nejvíce odpovídá 

záměru autora. Umožňuje z výpovědi vyrozumět i tzv. implikatury – to, co není 

explicitně řečeno.  

Konvenční implikatury jsou součástí konvencionalizovaného významu 

jazykových výrazů a promítají se díky kulturním zvyklostem do našich promluv. 

Například žádost ve formě dotazu. 

Konverzační implikatury jsou informace pouze naznačené, založené  

na porušování konverzačních maxim. Řečové akty, jejichž smysl nebo ilokuci adresát 

vyvozuje z implikatur, jsou mnohdy vyjádřeny nepřímo. Jedná se například o ironii, 

kdy je verbalizovaný opačný význam než zamýšlený. (Machová – Švehlová, 2001: 92)  
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4. Analytická část 
 

V této části práce budu zkoumat vybrané vzorky komerční komunikace v rámci 

jednotlivých reklamních kampaní prostřednictvím již nastíněné pragmalingvistické  

a jazykové analýzy. Na vzorku komunikace značky Activia od Danone v daném období 

budu pomocí kvalitativní metody zkoumat užití jednotlivých jazykových a stylistických 

prostředků i žánrových útvarů se zřetelem na jejich komunikační cíl.  

 

Vybrané reklamy jsem rozdělila dle kampaní a zasadila je do příslušného období 

jejich výskytu v médiích v letech 2010 - 2014. S přihlédnutím k povaze a rozsahu 

diplomové práce nepovažuji za možné ani žádoucí bezezbytku zmapovat celou 

komunikaci této značky se všemi komunikáty, které byly pro příslušnou kampaň 

vytvořeny. Jednotlivé reklamní komunikáty jsem naopak vybírala se záměrem ilustrovat 

rozsah a možnosti reklamní komunikace této značky. Záměrem této práce také není 

poskytnout vyčerpávající charakteristiku dané problematiky, ale měla by ji nastínit 

a nabídnout možnosti dalšího zkoumání této velice zajímavé a rychle se měnící oblasti 

současné komunikace i jazyka. Tomu odpovídá způsob pojetí analýzy, 

kdy je upřednostněna vždy komplexní analýza uzavřené jednotky (v tomto případě 

vybraných dvou až tří referenčních prvků jedné reklamní kampaně) oproti souhrnné 

analýze všech vybraných komunikátů (jak činí například M. Pravdová v publikaci 

McDonald´s – tak trochu jiná kultura?). Z tohoto důvodu jsem také zvolila prezentaci 

vybraných reklamních sdělení přímo v textu práce a nikoli oddělené v příloze. 

 

Vzhledem k tomu, že pragmatická analýza, jak ji definují S. Machová  

s M. Švehlovou (2001) „není vlastní komentář k textu, jde naopak o individuální 

interpretaci textu z hlediska všech faktorů, které ho ovlivňují“, bude následující analýza 

do jisté míry podléhat mému subjektivnímu názoru. Mou snahou však bude uchopit 

ji i přes mé předpokládané zařazení do cílové skupiny (tedy aktivní ženy střední třídy 

se zájmem o zdraví a pohyb, ale gastronomicky hřešící) pokud možno co nejvíce 

objektivně.  
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4.1 Výzkumné otázky a perspektivy 

 

Při analýze reklamních sdělení si budu klást tyto otázky:  

 

1. O jaký druh reklamy se jedná? 

2. Je z textu zřetelný potenciální adresát komunikace? 

3. Jaký pocit, dojem či emoce si pravděpodobně reklama kladla za cíl vyvolat 

v potenciálním adresátovi? 

4. Jakými prostředky je naplněna funkce persvazivní, fatická či poetická? 

5. Projevují se zde mluvní akty?  

6. Jsou dodrženy maximy kooperačního principu? Čím jsou případně porušovány?  

7. Jaké se v reklamních textech nacházejí presupozice či implikatury?  

8. Užil mluvčí optimálně jazykové prostředky? 

9. Mohl adresát dostat správnou zprávu? 

 

 

Analýzu budu zpracovávat z perspektivy autora, přičemž budu zkoumat jeho 

záměr a komunikační strategii. Pokusím se postihnout jeho možný záměr a důvody, 

které jej vedly k použití daných jazykových prostředků určitým způsobem. Vzhledem 

k problematičnosti pojetí autora v reklamních komunikátech jej pro tuto analýzu budu 

v souladu s představenou marketingovou strategií definovat jako zadavatele reklamy, 

tedy společnost Danone. 

 

Důležitou součástí komunikační události je rovněž kontext, 

ve kterém se odehrává a v němž se komunikující strany nacházejí. U něj budu hodnotit, 

zda splňuje požadavek na srozumitelnost a pochopitelnost pro obě strany i nakolik 

vhodně byly užity sledované jazykové prostředky 

 

Z pozice potenciálního adresáta, definovaného marketingovou strategií, 

budu zkoumat jeho předpokládané vnímání a interpretaci dané komunikace. 
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4.2 Kampaň Váš rok se zažíváním v pohodě (2010/2011) 

Reklamní kampaň Váš rok započala během vánočních svátků v roce 2010. 

Svou tvář jí propůjčil uznávaný odborník na výživu Ing. Petr Havlíček. 

 

4.2.1 Televizní spot s Petrem Havlíčkem 

Tento televizní spot o délce 25 sekund, jehož obsah dále uvádím, byl odvysílán 

v období prosince 2010 – ledna 2011 na hlavních komerčních televizních stanicích. 

 

   

Obrázky č. 5 

 

Scéna se odehrává v prostředí kuchyně, kde Petr Havlíček otáčí list nástěnného 

kalendáře z měsíce prosince 2010. Jeho osoba je představena prostřednictvím 

infografiky, kde je prezentován jako „Ing. Petr Havlíček, Specialista na výživu“. 

Petr Havlíček: Každý to občas přeženeme s jídlem, zvlášť během svátků.  

Bere do ruky gymnastický míč a hází jím proti kameře. Drží kelímek jogurtu 

Activia a ukazuje ho na kameru. 

Petr Havlíček: Známí mi říkají: „Zase jsme si dopřávali a teď se cítíme 

jako balon. A co teď s tím?“ Je to jednoduché! Dejte si každý den Activii a zmírněte 

pocit nafouklého břicha… 

Na obrazovce se objevuje nápis: Při každodenní konzumaci v rámci vyvážené 

stravy a životního stylu. 

Štáb: Stop! 

Z boku vchází na scénu žena a vezme mu kelímek z ruky. Smích. Do záběru 

se dostává celý štáb a my sledujeme, jak se z domnělé kuchyně stává součást natáčecího 

ateliéru. Na podlaze je umístěno velké logo Activia s claimem „Váš rok se zažíváním 

v pohodě“ a všichni členové štábu jedí jogurt. 
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Petr Havlíček: Přidejte se do programu Váš rok na activia.cz a můžete 

mít zažívání v pohodě každý den v roce. 

4.2.2 Webové stránky 

 

Obrázek č. 6 

 

4.2.3 Analýza kampaně 

Prvním cílem autora obou reklamních komunikátů je upoutat adresátovu 

pozornost a vzhledem k intenzivnímu vizuálnímu působení reklamy (zelený svetr 

i nádech reklamních kulis korespondující s obalem výrobku) v něm nejspíše zanechat 

mentální zkratku v podobě propojení značky Activia s pomocí pro správné zažívání 

a důvěryhodným garantem – Petrem Havlíčkem. Za hlavní komunikační cíl kampaně 

Váš rok potom považuji vzbudit v adresátech sdělení přesvědčení o nutnosti každodenní 

konzumace jogurtu Activia od Danone. 

Za kontext zde můžeme považovat všeobecně známý, tedy i zcela srozumitelný 

stereotyp nezdravého stravování v období vánočních svátků a následné tendence dávat 

si novoroční předsevzetí, nezřídka se týkající změny způsobu života na zdravější, 

aktivnější. K němu se odkazuje autor textu, jenž zde figuruje jakožto důvěryhodná 

autorita, která Activii doporučuje. Přináší tak poselství, které má spotřebitele utvrdit 

v hodnověrnosti proklamovaných funkcí.  
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Přestože není adresát média explicitně jmenován, z kontextu situace vyplývá, 

že se bude jednat o muže či ženu, kteří nemají čisté svědomí z nezdravého stravování 

během vánočních svátků. Vzhledem k celoplošnému nasazení reklam a absenci jakékoli 

větší personalizace usuzuji v rámci cílové skupiny, že se jedná o apel na recipienta 

charakterizovaného jako člena společnosti. Zároveň tato reklama vytváří v recipientovi 

dojem, že životní normou je „zažívání v pohodě“ (i přes sváteční přejídání) a pokud 

se adresát této normě nepodvolí a neprovede navrhovanou činnost doprovázenou 

nákupním jednáním, vyčleňuje se dobrovolně z „normální“ společnosti.  

Další dojem, který si pravděpodobně má z komunikace adresát odnést je mírný 

pocit provinilosti z nadměrné konzumace během svátků, ale zároveň naději a motivaci, 

že zažívací potíže lze jednoduše zmírnit pravidelným jedením jogurtu Activia. K tomu, 

aby bylo opravdu jednoduché a pravidelné, mu má pomoci speciálně sestavený plán 

dostupný i s dalšími informacemi na webových stránkách produktu. 

 

V případě této kampaně bych televizní spot definovala na pomezí informativní 

a přesvědčovací reklamy – primární produkt (jogurt) zůstává stejný, ovšem mění 

se jeho přidaná hodnota, o které je recipient informován (možnost sestavit 

si na webových stránkách program zdravého životního stylu).  

 Scéna, na které se děj odehrává, je aluzí na filmový či možná spíše publicistický 

diskurs, který má pravděpodobně reklamu na jedné straně ozvláštnit, na druhé straně 

vzbudit větší pocit profesionality a tím i důvěryhodnosti. 

Aby byl adresát reklamou upoután, hlavní protagonista se obrací přímo na něj, 

vyká mu, vede s ním imaginární dialog a vyzývá jej („dejte si každý den Activii“ 

či „přidejte se do programu“), čímž naplňuje fatickou funkci. Zároveň pro navození 

pocitu sounáležitosti a přesvědčení adresáta používá familiární výrazy („zažívání 

v pohodě“) a odkazuje se na vlastní zkušenost („Každý to občas přeženeme s jídlem“ 

či „známí mi říkají: „Zase jsme si dopřávali““), používá metaforu („teď se cítíme 

jako balon“) a zvolací věty („Je to jednoduché!“) i zdůraznění („každý den v roce.“). 

Pokyny „Dejte si každý den Activii“ a „Přidejte se do programu Váš rok 

na activia.cz“ (lokuce) s intencí přesvědčit potenciální zákazníky o nutnosti koupě 

výrobku (ilokuce) by adresát měl naplnit tím, že provede akt nákupu jogurtu a navštíví 

webové stránky, kde se zaregistruje do zmíněného programu (perlokuce). 



 52 

 

 

 

 

 

Maxima kvality je porušena použitém již zmíněné metafory „břicho jako balon“ 

a jen těžko odhadnutelně pravdivou informací o stoprocentním vlivu každodenně 

konzumované Activie na nafouklé břicho. Porušena je tímto zároveň i maxima kvantity 

(chybí například informace o nutném množství konzumace či definice vyvážené stravy 

a zdravého životního stylu) a také, dalo by se říci i pro běžný život zbytečnými, 

informacemi z předstíraného soukromí hlavního protagonisty reklamy – usuzuji, 

že pro většinu recipientů reklamy je nerelevantní, jaké zažívací obtíže mají známí Petra 

Havlíčka. Maximu relevantnosti reklama porušuje aluzí na jiný typ diskurzu a díky 

použití řečnických otázek je porušena i maxima kooperace. Výsledkem je očekávatelně 

manipulativní text, který je ovšem vzhledem ke své přiznané povaze takto chápaný 

a recipient k němu může přistupovat s určitou rezervou.  

V reklamní komunikaci jsem nalezla několik konverzačních implikatur, 

které podporují porušení konverzačních maxim. Jedná se kupříkladu o promluvu Petra 

Havlíčka implikující i jeho lidskou a chápavou stránku („každý to občas přeženeme 

s jídlem“), a zároveň jeho důvěryhodnost v okruhu známých, kteří se s ním radí o svých 

problémech. Pokud přejdeme z verbalizovaných promluv do obrazového plánu, 

předpokládám, že závěrečná scéna, při které celý štáb usměvavých lidí konzumuje 

jogurt Activia má implikovat na jedné straně chutnost produktu, na druhé straně 

pozitivní sociální přesah jeho konzumace. 

 

Podpora značky prostřednictvím webových stránek v sobě spojuje informační 

a přesvědčovací postup a svým laděním navazuje na televizní reklamní spot. Na první 

pohled znovu zaujme hned dvojnásobná propagace Patra Havlíčka skrze jeho fotografii 

i dvě totožná loga kampaně „Váš rok se zažíváním v pohodě“. Úvodní komentář 

napodobuje svou úpravou editorialy tištěných médií (včetně průvodního slova, 

fotografie a podpisu) a zákazníka tak pomocí syntetické personifikace oslovuje („Vítám 

vás na stránkách…“), informuje („Najdete zde soustu zajímavých a užitečných 

informací…“), varuje („Pokud nechcete, aby vám něco uteklo…“) a vybízí k aktivitě 

na těchto stránkách („…určitě se zaregistrujte“ nebo „přečtěte si můj blog“). 

Hlavním prostředkem persvaze je zde v případě banneru s produktovou reklamou 

využití adjektivního přívlastku společně s hyperbolou a familiárním výrazem („Nová 

extra velká pro zažívání v pohodě“), a dále jsou v rámci příspěvků kladeny otázky 
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(„Je to opravdu tak?“), či vysloveny apely na přirozenou lidskou zvědavost 

prostřednictvím pojmenování rubriky využitím nedokončené výpovědi („Víte, že…?“). 

Akt lokuce je vykonán již v úvodním přivítání či nejsilněji přímou výzvou 

„Vyzkoušejte ji“ v produktovém banneru, který má v adresátovi vzbudit touhu 

po nákupu tohoto extra velkého balení výrobku Activia. 

Díky převažujícímu informačnímu stylu webových stránek považuji za maximu 

kvality a relevantnosti za převážně dodrženou. Nicméně vzhledem k několikrát 

se opakujícím motivům fotografie Petra Havlíčka i loga kampaně, a tedy nadbytečnosti 

informací, je dle mého soudu maxima kvantity porušena a stejně tak je kvůli 

zakomponování množství řečnických otázek porušena i maxima způsobu. 

V příspěvku s názvem „Proč je tak důležitý tep“ můžeme nalézt jasné 

presupozice, že hlavním cílem změny životosprávy je „hubnutí, tedy spalování tuků“ – 

a autor na toto reaguje článkem nabízejícím nejvhodnější řešení pro výpočet ideální 

tepové frekvence právě pro tento účel (a nikoli kupříkladu pro zvýšení síly či kondice). 

 

4.2.4 Zhodnocení kampaně 

K naplnění hlavního cíle komunikace, tedy přivést recipienty k pravidelné 

konzumaci jogurtů značky Activia byla zvolena, dle mého názoru dobře promyšlená 

a funkční kombinace využití autority v reklamě, ovšem s lidskou tváří, a jednoduchého 

návodu, jak se k „zažívání v pohodě“ dostat (plán Váš rok). To vše v kontextu období 

spojeného právě s novými předsevzetími a životními výzvami. 

Z mého pohledu byl televizní spot pojat až v příliš familiárním tónu s užitím 

příliš familiárních stylistických i jazykových prostředků, díky čemuž jsem si chvílemi 

nebyla jistá, zda se nejedná o parodii na reklamní sdělení a zda by publikem nemohl 

být v krajním případě přijat jako urážlivý. Na druhou stran podpůrné webové stránky 

na mne působily velmi jednoduše, přesto důvěryhodně a celou kampaň vhodně 

vyvažovaly. 
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4.3 Kampaň Ať ten dobrý pocit trvá (2011) 

Na reklamní kampaň reprezentovanou tváří Petra Havlíčka navázala 

od 14. února roku 2011 kampaň „Ať ten dobrý pocit trvá“. Jejím cílem, dle zadání 

v kreativním birefu realizující agentuře Young&Rubicam, bylo změnit vnímání 

produktu jako řešení, které nastupuje až v případě problémů, a tím posílit pravidelnost 

konzumace.
 29

 

Tato kampaň upomínacího typu zahrnovala televizní spot, online podporu 

a tiskovou inzerci ve formě dopisů v ženských magazínech. V době realizace 

této diplomové práce již, bohužel, byla televizní verze reklamy stažena ze všech 

dostupných mediálních zdrojů i databází a společnost Danone nesvolila 

s jejím jednorázovým uveřejněním, proto budu dále analyzovat pouze dva typy 

její tiskové realizace. 

 

4.3.1 Tisková inzerce I. 

 

 

Obrázek č. 7 

                                                

 

 

 
29 Dostupné z: http://www.mediar.cz/activia-at-ten-dobry-pocit-trva/?pagedTop=6 

 

http://www.mediar.cz/activia-at-ten-dobry-pocit-trva/?pagedTop=6
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4.3.2 Tisková inzerce II. 

 

Obrázek č. 8 

 

4.3.3 Analýza kampaně 

Jak jsem již zmínila v představení této reklamní kampaně, jejím cílem je změnit 

návyk zákazníků konzumovat výrobek Activia pouze reaktivně, při akutních zažívacích 

obtížích, na aktivní, pravidelnou konzumaci výrobku. Námi definovaný autor, 

společnost Danone, se prostřednictvím této kampaně snaží poukázat na „nutnost 

neustálé stálé péče nejen o ostatní, ale i o sebe, vlastní tělo a zdraví“ a pomocí tohoto 

sociálně zaměřeného apelu přimět adresáty k opakovanému nákupnímu jednání. Oproti 

předchozí kampani se vrací zpět k akcentování hlavního rozdílu výrobku (bakterií 

Bifidus ActiRegularis®), nežli je tomu u konkurence.  

Za kontext těchto sdělení by se vzhledem k publikování prvních reklamních 

sdělení na svátek svatého Valentýna, který je vnímán jako den zamilovaných, dala 

považovat partnerská láska a péče. I reklamní poselství pravidelné konzumace jogurtu 

Activia je zde artikulováno prostřednictvím přirovnání k nutnosti neustálé péče 

o milostný vztah a jsou zde zmíněny také negativní důsledky plynoucí z nerespektování 

této potřeby („Když se zapomene starat o náš vztah, city časem vyprchají a láska 

se vytratí.“). Nicméně vzhledem k ladění konkrétních komunikátů, které se zaměřují 

pouze na recipienta sdělení a nenabádají ho ke sdílení zkušenosti se svým okolím, 
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tedy spíše evokují sebelásku nežli lásku a péči o druhé, se mi tento kontext nejeví 

jako na první pohled srozumitelný. 

Cílová skupina je oproti předchozí kampani zúžena na ženy, 

které jsou společensky vnímány jako emotivnější, tudíž i emotivně laděnými reklamami 

ovlivnitelnější, než je tomu u mužů. Adresátky sdělení jsou pravděpodobně 

nespokojené se svým zažíváním, a vzhledem k použití dále analyzovaných jazykových 

i žánrových prostředků bych si troufla vyvodit, že i se svým citovým životem. 

 

Tisková inzerce I. měla podobu sedmi inzerátů-dopisů uveřejněných 

v magazínech zaměřených na ženské čtenářky. Na následujících řádcích 

budu analyzovat její úvodní projev, tedy prvního ze série vydaných inzerátů, konkrétně 

v časopise Katka.  

Na první pohled nás zaujme jeho obrazová podoba odkazující k epistulárnímu 

diskurzu (nápodoba psacího písma i grafické rozvržení na bílém listu papíru 

jako u běžného dopisu), která je podpořena jazykovou složkou. Z oslovení 

(„Má milovaná Lucie“) vyvozujeme, že se bude jednat o milostný dopis apelující 

zejména na emoční stránku recipientek reklamního sdělení. „Lucie“ však vystupuje 

pouze v roli imaginárního adresáta, za něhož si recipientka v ideálním případě dosazuje 

sama sebe a nechává se reklamním sdělením strhnout k nákupu. Stylizace do milostného 

dopisu je pro naléhavější efekt na cílovou skupinu podpořena řadou barvitých 

básnických figur a tropů, například epitetem constans („letmý pohled“, „něžné 

pohlazení“), básnickým přirovnáním: metonymií („plameny naší vášně“). 

Autor dále předkládá emotivní otázky („Stalo se něco? 

Dotkl jsem se Tě něčím?“), výtky („A přesto jsme v poslední době spolu, 

jen když potřebuješ pomoc.“) i popisuje své pocity způsobené adresátem 

(„Jsem smutný.“) a komunikační cíl kampaně podporuje návody v podobě hyperboly 

(„Láska je oheň, do něhož musíme oba přikládat kus sebe. Je třeba každodenně živit 

plameny naší vášně, aby nepohasly navždy.“) i prosbami („Prosím, nečekej, 

až mě ztratíš.“).  

Až v závěru dopisu překvapivě zjišťujeme, že prezentovaným autorem není živá 

bytost, ale personifikovaný prostředek positioningu reklamy, Bifidus ActiRegularis®. 

Z dopisu se vyčleňují i dvě výzvy („Doplňujte Bifidus ActiRegularis® 

ať ten dobrý pocit trvá“ a „Vytvořte a pošlete svůj vlastní milostný dopis“), 
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z čehož druhá výzva odkazuje k návštěvě webových stránek s možností zaslání dopisu 

v podobném stylu na konkrétní adresy. Obě výzvy jsou potom explicitním ilokučním 

aktem. 

Porušení maxim je zřetelné na první pohled  - od předstírání dopisové formy 

přes využití básnických figur a tropů po příliš mnoho generalizovaných nerelevantních 

informací. 

Adresát však pravděpodobně předpokládá, že i přes uměleckou stránku sdělení 

(nebo právě díky tomu?) se jeho recipientka se sdělením emocionálně ztotožní a nechá 

se přesvědčit k pravidelné konzumaci „ pozitivních bakterií Bifidus ActiRegularis®“. 

 

V případě tiskové inzerce II. se dle mého názoru jedná o podpůrnou reklamu 

za účelem vysvětlení myšlenky celé kampaně. Zřejmý je ve srovnání s dopisní formou 

hlavních inzerátů více strohý, spíše prostě sdělovací styl. Na jedné straně tento inzerát 

působí jako snaha o imitaci důvěryhodného publicistického žánru, čehož kromě nízké 

míry využití prostředků poetické funkce činí popřením propagační funkce komunikátu 

(inzerát je uveden jako „tip Katky“ a nikoli jako inzerce), ale zároveň zde nalezneme 

tendence k invazi do osobního prostoru a identifikaci adresátek s produktorem sdělení 

prostřednictvím užití společného přivlastnění („stejně jako většina věcí v našem 

životě“). I v této reklamě je také znovu, tentokrát jako titulek v podobě otázky, využit 

familiární výraz „pohoda“ ve spojitosti se zažíváním („Jak dostat zažívání 

o pohody?“), což dotváří kontrast k informačnímu stylu těla textu.  

Za zajímavost považuji užití slov „starostlivost“ namísto „péče“ a „baktérie“ 

místo „bakterie“, které bylo spíše způsobeno neodborným překladem textu 

ze slovenského jazyka než úmyslným výběrem.
30

 

V souladu s cílem reklamní kampaně je akcentována pravidelnost konzumace 

výrobku Activia („každodenní pravidelná konzumace“, „neustálá starostlivost“ 

„důležitá je i potřeba starat se každodenně“) a hodnocení bakterií Bifidus 

ActiRegularis® jako „pozitivní“. 

                                                

 

 

 
30 Pro další analýzu však budu respektovat původní text i s jeho odchylkami od běžného vyjadřování 

v českém jazyce. 
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Za nejvýznamnější skrytý ilokuční akt zde považuji vyjádření „Stejně 

tak důležitá je i potřeba starat se každodenně o zažívání a doplňovat pozitivní baktérie 

Bifidus ActiRegularis®“, které nepřímo nabádá ke zmíněné každodenní starosti 

prostřednictvím konzumace jogurtu Activia. 

Celý text vychází z předpokladu, že lidé mají vnitřní pocit viny nejen 

z nedostatečné péče o své nejbližší, ale i o sebe sama. Adresátky by tak z textu zřejmě 

měly vysoudit příležitost ke změně právě pomocí koupě daného produktu. 

I přes poměrně strohý a informativní styl tohoto inzerátu, který na první pohled 

působí důvěryhodně, považuji maximy relevantnosti i způsobu za porušené. Nedodržení 

maximy relevantnosti spatřuji právě ve snaze tento komunikát za součást názoru daného 

média a nikoli placenou propagaci. Maximu způsobu dle mého názoru autor 

nerespektuje použitím příliš vágních formulací a generalizacemi (například „Stejně 

jako většina věcí v našem životě…“) 

 

4.3.4 Zhodnocení kampaně 

Dle mého názoru se jednalo o do té doby nejvýraznější reklamní kampaň značky 

Activia od Danone. Byla to právě její melancholická forma, která se vymykala všem 

dosud běžně uváděným reklamám na podobný typ výrobků a díky 

které jsem se rozhodla svou diplomovou práci věnovat právě tomuto tématu. Oslovenou 

cílovou skupinou byly jednoznačně ženy, kterým reklama s úmyslem zvýšení 

emocionálního vztahu ke značce (prostřednictvím imitace důvěrnosti, přiblížení 

se a možná i vzbuzení pocitu provinilosti) předkládala zmíněné komunikáty. Kontext 

však byl dle mého názoru velmi nesrozumitelný a naopak paralela péče o své blízké 

s péčí o své zažívání mne spíše přiměla k zamyšlení nad vhodností ohlásit se u rodiny 

na návštěvu než k nákupnímu jednání. Svou roli v tomto také sehrál dle mého názoru 

příliš sugestivní, téměř manipulativní, až citově vyděračský tón kampaně, vůči němuž 

jsem se vědomě vymezila. Proto se mi zdá pravděpodobné, že ačkoli minimálně v mém 

případě splnila reklama svůj prvotní cíl, tedy přilákala mou/adresátovu pozornost, 

její marketingový potenciál nejspíše nebyl naplněn ke spokojenosti autora. K tomuto 

závěru mne přivádí i poměrně neobvyklé stažení použitých reklamních komunikátů 

ze všech českých online databází. 
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4.4 Kampaň Normální je cítit se dobře (2012) 

 

V roce 2012 společnost Danone opět vsadila na komunikaci s využitím další 

známé osobnosti – tentokrát se tváří značky Activia v České republice a na Slovensku 

stala populární herečka Dana Morávková, která měla ženám ukázat, jak předejít 

problémům se zažíváním a cítit se dobře. Startovacím bodem kampaně se stal Nový rok 

2012, který znovu spojil přání cítit se lépe s tradičními novoročními předsevzetími.  

Nabídla proto spotřebitelkám kromě série televizních spotů akcentujících zdraví 

prospěšné vlastnosti výrobku také program na svých webových stránkách (Activia 

plán), který jim měl pomoci cítit se lépe.  

 

4.4.1 Televizní spot s Danou Morávkovou 

 

   

Obrázky č. 9 

 

Úvodní scéna zobrazuje Danu Morávkovou a její přítelkyni v rozhovoru 

na pohovce obývacího pokoje. 

Přítelkyně: Víš, dost často se cítím nafouklá.  

Dana Morávková: A nic s tím neděláš? 

Přítelkyně: A co s tím, vždyť to je normální, nebo ne? 

Dana Morávková: To teda není, normální je cítit se dobře. Zkus Activii a uvidíš. 

Dana Morávková prezentuje přítelkyni kelímek s jogurtem. Hranou scénu nyní 

střídá počítačová animace působení Bifidus ActiRegularis® na zažívací trakt. V animaci 

čteme popisek: „Při každodenní konzumaci v rámci vyvážené stravy a zdravého 

životního stylu…Activia pro zažívání v pohodě“. 

Mužský hlas z animace: Activia s Bifidus ActiRegularis® zmírňuje pocit 

nafouklého břicha. 
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Přítelkyně ochutnává jogurt. 

 Přítelkyně: Mmm. Výborná! 

 Dana Morávková: A uvidíš, že ti bude líp. 

Na obrazovce se v zeleném poli objevuje logo Activia s claimem „Normální 

je cítit se dobře“. 

 Hlas Dany Morávkové: Normální je cítit se dobře. 

 Ženským hlasem zpívaná znělka: Mmm, Danone! 

 

4.4.2 Activia příběh Kláry 

 

   

   

Obrázky č. 9 

 

V úvodu tohoto spotu vidíme Danu Morávkovou v obývacím pokoji 

s notebookem na konferenčním stolku. 

Dana Morávková:  

Kamera zobrazí monitor notebooku a Dana Morávková nám spustí video. 

V tuto chvíli se poprvé dostáváme do exteriéru, konkrétně na zahradu rodinného 

domku, kde právě žena (Klára L., Plzeň, jak je uvedeno v titulku) připravuje salát a muž 

griluje. 

Klára L.: Život není o tom, pořád se kontrolovat, anebo jíst jen to, co se má. 

Klára se ohlédne a záběr se přesune přímo ke grilu, kde muž opéká klobásy 

a maso.  

Klára L.: Ale proč na to nejít chytře. 
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Následně je záběr znovu na Kláru, která otvírá jogurt Activia a přidává 

jej do salátu. 

Klára L.: Mám svůj Activia plán a cítím se dobře. 

Klára si pochutnává na salátu a rychlým střihem se přenášíme zpět k Daně 

Morávkové, která drží v ruce pevný list papíru se značkou Activia. V titulku se objevuje 

odkaz na stránky Activia.cz 

Dana Morávková: A co váš Activia plán? Pošlete nám svůj příběh. 

 

4.4.3 Analýza kampaně 

Autor této reklamní kampaně si pravděpodobně vytyčil hned čtyři cíle: 

přesvědčit adresát(k)y sdělení, že „normální je cítit se dobře“, přestože „život není 

o tom, pořád se kontrolovat, anebo jíst jen to, co se má.“ Třetím a čtvrtým cílem 

kampaně je dle mého soudu přimět ženy k návštěvě webových stránek a využití nejen 

nabízeného Activia plánu, ale i možnosti zaslání a následné medializace svého osobního 

příběhu s Activií. 

Kontextem je ne zcela ideální stravování české společnosti, ze kterého plynou 

nepříjemné zažívací potíže a již dříve využité období v blízkosti Vánočních svátků. 

Z cílové skupiny prvního ani druhého televizního spotu s Danou Morávkovou 

nejsou explicitně vyloučeni muži (jako tomu bylo u předchozí kampaně), nicméně 

způsob jeho exekuce (rozhovory mezi ženami) spíše svědčí o zaměření na dámské 

publikum.   

 

 V první televizním spotu s Danou Morávkovou zde titulní aktérka vystupuje 

v roli rádkyně své přítelkyně, která trpí zažívacími obtížemi a myslí 

si, že „to je normální, nebo ne?“ Reklama se vyznačuje svou syntetickou dialogičností, 

tedy parazitováním na interpersonálním komunikačním diskurzu a snahou o vytvoření 

pozice, do které se příjemce snadno projektuje. Dana Morávková tak předává radu 

nikoli své reklamní přítelkyni, ale všem recipientkám reklamního sdělení. Recipientky 

sdělení prostřednictvím přítelkyně zpovídá („A nic s tím neděláš?“), nabádá ke koupi 

produktu („Zkus Activii a uvidíš“) i slibuje účinek („A uvidíš, že ti bude líp.“), 

čímž se odkrývá intence ilokučního záměru s očekávanou perlokucí v podobě splnění 

daných výzev. Neformálnost a důvěrnost vztahu mezi oběma aktérkami implikuje 
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proxemika obou účastnic i použití hovorového stylu mluvy („To teda není“, 

„…bude líp“). Přítelkyně při ochutnání jogurtu využívá k ilustraci chuti produktu 

citoslovce „Mmm“ a hyperbolou „Vynikající!“ čímž nepřímo hodnotí užitnou hodnotu 

produktu a dokresluje intimní atmosféru situace. 

Maximy kooperačního principu by měly teoretickou šanci být dodrženy 

v případě, že by se jednalo o reálný rozhovor dvou přítelkyň. V kontextu reklamního 

diskurzu, kdy je reklamní sdělení autorem textu a recipient jeho protějškem 

však na první pohled odhalíme porušení maximy kvality i relevantnosti předstíráním 

přátelského dialogu a využitím citoslovce v promluvě. 

 

V příběhu Kláry se setkáváme s dalším pojetím předchozího tématu 

využívajícím dvě aktérky – Dana Morávková zde má roli uvaděčky do příslušného 

kontextu referenčního videa ženy prezentované jakožto účastnice programu Activia 

plán. Naopak Klára L. zde vystupuje v roli reklamního prostředníka, který zaručuje 

jednosměrný přenos sdělení od výrobce zboží a vysílatele reklamy ke spotřebiteli.  

Synteticky personalizovanou výpovědí v podobě rodinného videa či krátké 

reportáže nás se záměrem upoutat (a uklidnit, že stačí malá změna ke zdravější 

životosprávě, která nemusí nutně implikovat nutnost „jíst jen to, co se má“) 

zve do intimní zóny zahrady rodinného domu.  

 Výrazná je tu vedle jazykové složky i obrazová a zvuková výpověď, 

dokreslující celou situaci založenou na protikladech (tradiční muž griluje nezdravé 

klobásky a steak versus moderní žena připravuje zdravý salát s použitím jogurtu 

Activia), která však bezchybně podporuje hlavní message zprávy verbalizovanou 

Klárou L.: „Život není o tom, pořád se kontrolovat, anebo jíst jen to, co se má. Ale proč 

na to nejít chytře. Mám svůj Activia plán a cítím se dobře.“ Za povšimnutí tak stojí 

presupozice přirozené nechuti člověka vzdát se nezdravých potravin, na které Klára 

reaguje výše zmíněným uklidněním. 

Zatímco Klářino sdělení má formu osobní výpovědi, Dana Morávková 

recipientovi pokládá návodné otázky („Už máte svůj Activia plán?“; „A co váš Activia 

plán?“) a vybízí („Nechte se inspirovat!“; Pošlete nám svůj příběh.“). 
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4.4.4 Zhodnocení kampaně 

Za stěžejní ve stylu komunikace této kampaně považuji využití syntetické 

personalizace a interpersonální podobu formulace hlavních sdělení. Oba komunikáty 

sice neoplývaly širokou škálou prvků aktualizace, dle mého názoru však ku prospěchu 

věci. Recipient se díky jednoduchosti a srozumitelnosti sdělení mohl snáze soustředit na 

jeho obsah, ve kterém byla úspěšně formulována hned čtyři poselství. 

 

 

4.5 Kampaň Dobrý pocit začíná uvnitř / Zdravé ráno (2013) 

 

Danu Morávkovou v kampani Dobrý pocit začíná uvnitř uveřejněné v září 2013 

vystřídaly pro český a slovenský trh tentokrát dvě populární herečky – Jitka 

Schneiderová a Alžběta Stanková. Půlminutová televizní reklama byla podpořena 

inzercí a public relations v časopisech i outdoorovou reklamou. Zároveň Activia 

připravila na svých webových stránkách nový čtrnáctidenní jídelníček 

pro zdravý životní styl, jehož součástí je alespoň jedna Activia denně. Kampaň 

také byla podpořena spotřebitelskou soutěží o Activia balíčky, jejichž součástí 

byly i cereální sušenky BeBe mini – nový partner pro „zdravé ráno“. Zároveň 

společnost Danone obnovila dříve nabízenou záruku vrácení peněz zákazníkům, 

kteří s produktem a jídelníčkem nebudou spokojení.
31

 

 

Pro analýzu této kampaně jsem namísto konverzacionalizovaného reklamního 

spotu se zmíněnými herečkami zvolila pro dvě sdělení, která se dosud vymykají 

analyzovaným komunikátům – reklamní print, jehož ústřední postavou je tvář reklamy 

namísto běžné produktové fotografie výrobku a naopak televizní spot zaměřený 

na propojení produktů dvou rozdílných značek bez přítomnosti lidského elementu. 

 

                                                

 

 

 
31 Dostupné z: http://marketingsales.tyden.cz/rubriky/marketing/danone-meni-herecky-misto-moravkove-

ji-activii-schneiderova-a-stankova_282258.html 

 

http://marketingsales.tyden.cz/rubriky/marketing/danone-meni-herecky-misto-moravkove-ji-activii-schneiderova-a-stankova_282258.html
http://marketingsales.tyden.cz/rubriky/marketing/danone-meni-herecky-misto-moravkove-ji-activii-schneiderova-a-stankova_282258.html
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4.5.1 Print s Jitkou Schneiderovou 

 

Dobrý pocit začíná uvnitř. S Activií. 

Activia myslí na Vaše zažívání. A co Vy? 

Začněte nyní s Activií a novým Activia jídelníčkem 

na 14 dní! Pokud nebudete spokojeni, vrátíme Vám 

peníze. Pravidla najdete na www.activia.cz 

a na naší infolince, tel. 466 029 777. Akce platí 

od 9. 9. do 16. 11. 2013. 

 

Obrázek č. 11 

 

4.5.2 Televizní spot Zdravé ráno s BeBe 

 

  

Obrázky č. 12 

 

Tento televizní spot začíná pohledem do našlehaného, lesklého bílého jogurtu, 

který vyplňuje celý obraz. Z kakaových sušenek BeBe Dobré ráno mini je na něm 

sestaven obraz budíku, který začíná zvonit. Kovová lžička z něj pomalu ujídá sušenky. 

Ženský hlas: Smlsněte si na svém budíčku. 

Lžička s jogurtem a sušenkou pomalu přibližuje ke kameře, až se obraz změní 

na kuchyňský stůl, na němž stojí kelímek jogurtu Activia Zdravé ráno, 

na kterém je zobrazena právě tato lžička se sušenkami. Součástí scény je také miska 

s ovocem a sklenice vody. 

Ženský hlas: Activia Zdravé ráno nově s BeBe Dobré ráno mini. Začněte svůj 

den s Activií. 

Poslední věta vyjádření se také zobrazí jako titulek a pravý horní roh obrazu 

se sloupne jako samolepka, pod níž je nápis „novinka“. 

 

http://www.activia.cz/
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4.5.3 Analýza kampaně 

Tato kampaň si z pozice autora klade za cíl pokračovat, byť již ne explicitně, 

v nastavené komunikaci zaměřené na prezentaci žádoucí pravidelné konzumace jogurtu 

Activia pro bezproblémové zažívání. Novinkou je nabídka celého snídaňového řešení, 

které má podpořit zdravý start do nového dne a upevnit tak pozici produktu 

jako nezbytné součásti každodenního zdravého jídelníčku. Dalším cílem je vzbudit 

v recipientech aktivitu, ať již přihlášením se k jídelníčku, tak i zapojením 

se do spotřebitelské soutěže. V této kampani také vnímám snahu o navození pocitu 

důvěry ke značce, k čemuž slouží garance vrácení peněz při nespokojenosti s produktem 

a jídelníčkem. 

Za kontext v této kampani považuji myšlenku, že pokud je člověk spokojený 

se svým zažíváním, cítí se dobře a působí tak spokojeně i navenek. Tomu 

je přizpůsobena i pozitivně laděná a hravá obrazová stránka celé kampaně. 

Adresátkami kampaně budou primárně ženy, které se snáze identifikují 

s hlavními protagonistkami. Ve většině případů to také bývají právě ženy, které sestavují 

jídelníček celé rodině, snídaní počínaje, a na ně je vílena i produktová kampaň Activia 

Zdravé ráno s BeBe. 

 

Styl printu s Jitkou Schneiderovou se blíží spíše prostě sdělovacímu 

nežli publicistickému stylu. Titulek i většinu textu tvoří neutrálně artikulované 

informace, fatická funkce se však i zde projevuje užitím otázky („A co Vy?“) 

a persvazivní funkce prostřednictvím výzvy („Začněte nyní s Activií a novým Activia 

jídelníčkem na 14 dní!“). Zdůrazněna je zde i záruka vrácení peněz jakožto další 

argument ke koupi produktu. 

Hravému tónu kampaně odpovídá také obrazová podoba inzerátu, jež tvoří tři 

čtvrtiny jeho plochy. Kromě všudypřítomné zelené barvy užité v podkladu je zde 

ústředním motivem dobře naladěná hlavní protagonistka s obrázkem usměvavého 

bříška. Právě obrazový motiv usměvavého bříška bude využit v následující kampani. 

 

Televizní spot Zdravé ráno s Bebe je oproti tomu pojat čistě produktově 

a komunikuje spíše svou obrazovou a hudební složkou nežli jazykovou. V tomto 

případě se vzhledem k novosti uvedení daného produktu na trh jedná o reklamu 
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informativní, kdy své recipienty seznamuje se svou existencí a vytváří primární 

poptávku. 

Jeho přidaná hodnota tkví ve spojení jogurtu Activia a oblíbených cereálních 

sušenek BeBe Dobré ráno Mini. Reklama se snaží o zaujetí adresáta propojením aktu 

ranního vstávání ilustrovaného zazvoněním budíku s okamžitým snídáním, přičemž 

je vše podtrženo zvukomalebným apelem s využitím zdrobněliny „Smlsněte si na svém 

budíčku“ proneseným příjemným ženským hlasem. Tento hlas recipienta dále informuje 

(„Activia Zdravé ráno nově s BeBe Dobré ráno mini“) i vyzývá („Začněte svůj den 

s Activií“), přičemž 

 

4.5.4 Zhodnocení kampaně  

Kampaň hodnotím v porovnání s předchozími dvěma jako svěží 

a nekomplikovanou, ale zároveň vhodně artikulující zvolené komunikační cíle. Možnost 

vrátit při nespokojenosti daný produkt zvyšuje jeho důvěryhodnost, stejně tak považuji 

za zdařilou úvodní prezentaci nového výrobku, ze které lze snadno vyrozumět 

jeho přidanou hodnotu. 

  

4.6 Kampaň Odvažte se cítit se skvěle (2014) 

Poslední z analyzovaných kampaní svým reklamním claimem „Dobrý pocit začíná 

uvnitř“ přímo navazuje na kampaň předchozí.
32

 Nejedná se však o další počin, ale první 

globální marketingovou kampaň společnosti Danone a je založena na partnerství 

s kolumbijskou zpěvačkou Shakirou. Kampaň byla spuštěna v březnu roku 2014 

a zahrnuje formu televizního spotu s digitální podporou, nově však má tato podpora 

globální charakter a sociální přesah, kterému se budu více věnovat přímo v analýze.  

 

 

                                                

 

 

 
32 V médiích je však známá spíše pod názvem „Odvažte se cítit se skvěle“, který v zájmu zachování 

srozumitelnosti textu využiji pro analýzu také. 
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4.6.1 Televizní spot se Shakirou 

 

   

   

Obrázky č. 13 

 

Na počátku televizního spotu vidíme obrazovku složenou z několika odstínů 

zelené, na které se postupně objevuje logo Activia od Danone a úsměv tvořený 

drobnými zlatými třpytkami. Jejich přítomnost je podtržena jemným zvukem, nejspíše 

zvonkohrou, evokujícím třpytivost. 

 Sametový ženský hlas: Víte, co se stane, když si dáte Activii? 

V záběru se objevuje obličej populární zpěvačky Shakiry, která polyká lžičku 

jogurtu a „zlaté třpytky“ se i s „třpytivým doprovodem“ pozvolna pohybují od jejího 

krku směrem k žaludku. Nový záběr stále sleduje třpytky, která tentokrát jako by padaly 

ze shora do rokle pokryté zelenými stromky. 

Sametový ženský hlas: Activia obsahuje unikátní živé kultury, které se dostanou 

až do střevní mikroflóry… 

Rej třpytek padá stále níže a odkrývá nám prostor plný zeleně, dalo by se říci 

magický les, v němž v různých polohách polehávají kopie Shakiry. 

Sametový ženský hlas: …proto je tak jedinečná. 

Třpytky se zatím zaměří na nejbližší Shakiru a svou září ji probudí ze spánku.  

Shakira vstává a za ní i další její kopie. V tuto chvíli začíná hrát její nová 

skladba "Dare (la la la)" a třpytky proudí od jedné kopie k druhé, zatímco všechny tančí. 

Výrazným prvkem v tanci Shakiry je kroužení boků, které je ještě zdůrazněno 

jejím krátkým topem, díky němuž vynikne břišní část i se třpytkami, které právě kolem 

této partie začínají vířit. 
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Sametový ženský hlas: Activia pomáhá pohodě vašeho zažívání. 

V titulcích se objevuje text: „Activia obsahuje živé kultury a vápník, 

který přispívá k normální funkci trávicích enzymů. Při každodenní konzumaci v rámci 

vyvážené stravy a zdravého životního stylu. 

Sametový ženský hlas: A když se Vaše bříško usmívá, usmíváte se i vy.  

Plynule se přesouváme z rokle zpět k Shakiře z prvního záběru, která se nachází 

v místnosti připomínající velký prázdný pokoj či taneční sál. Zlatá světýlka tvoří úsměv 

na jejím břiše a Shakira je vystavuje na odiv. 

Sametový ženský hlas: Activia, dobrý pocit začíná uvnitř. 

Vedle zpěvačky se objevuje kelímek s jogurtem Activia a část zlatých třpytek 

krouží kolem něj. 

  

4.6.2 Globální digitální podpora 

 

 

 

Obrázek č. 14 
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4.6.3 Analýza kampaně 

V tomto případě se jedná o imageovou upomínací kampaň, jejímž cílem 

je oslovit nové zákazníky a v zákaznících původních vzbudit loajalitu ke značce. 

Využitím populární zpěvačky jako symbolu celosvětové marketingové kampaně autor 

v první řadě komunikuje nadnárodní přesah celé značky - výběrem této protagonistky 

má možnost oslovit reklamním sdělením i recipienty mimo obvyklou cílovou skupinu. 

Kampaň se nese v tanečním duchu a tato energie evokuje oslavu vnitřního zdraví 

a pohody. Spolu s primárním předmětem reklamní komunikace, jogurtem Activia, 

propaguje také nové eponymní album s písní La La La vydanou u příležitosti 

brazilského mistrovství světa ve fotbale 2014, a v neposlední řadě také humanitární 

organizaci World Food Programme zaměřenou na boj proti hladu ve světě. 

Vzhledem ke globálnímu působení reklamy je poměrně obtížné jednoznačně 

určit její kontext. Zásadní pro oslovení recipienta je však jednoznačně alespoň základní 

znalost této zpěvačky. Přidruženým kontextem potom může být spojení její tváře 

s fotbalovým mistrovstvým světa a zmíněnou humanitární organizací. 

Cílové skupina sdělení se v tomto případě značně rozšiřuje – od již dříve 

zmíněné primární skupiny, tedy žen se zájmem o zdravotní styl, přes fanoušky zpěvačky 

či mezinárodního fotbalu až po adresáty zajímající se o humanitární činnost. 

 

Tento televizní spot je příkladem takzvaného trackvertising
33

, kterým rozumíme 

spojení hudebního videa s produktovou reklamou. Ze souboru dříve představených 

reklamních komunikátů je jeho pojetí nejdynamičtější a propojuje v sobě výraznou 

obrazovou, zvukovou a jazykovou složku. Z předchozí kampaně převzal grafické 

znázornění „usměvavého bříška“ i jazykové sdělení „Dobrý pocit začíná uvnitř“. 

Zaměříme-li se přednostně na jazykovou stránku sdělení, nalezneme zde již mnohokrát 

dříve použitou otázku („Víte, co se stane, když si dáte Activii?“), na kterou je v zápětí 

poskytnuta vizuální odpověď v podobě zlatých třpytek putujících nejprve trávicím 

traktem a později projasňujících hluboké rokle. Toto obrazové sdělení můžeme chápat 

                                                

 

 

 
33 Dostupné z: http://www.forbes.com/sites/onmarketing/2014/09/09/the-rise-of-trackvertising-and-the-

opportunity-for-marketers/ 

 

http://www.forbes.com/sites/onmarketing/2014/09/09/the-rise-of-trackvertising-and-the-opportunity-for-marketers/
http://www.forbes.com/sites/onmarketing/2014/09/09/the-rise-of-trackvertising-and-the-opportunity-for-marketers/
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jako metaforu k lidskému zažívání a zlaté třpytky tak nejspíše představují 

„unikátní živé kultury“. Zde stojí za povšimnutí odklon od terminologie Bifidus 

ActiRegularis® k méně odbornému pojmenování. Kvalita a jedinečnost produktu je 

formulována kombinací hyperboly s gradací v promluvě („…proto je tak jedinečná.“). 

Důvěrnost komunikace je zde navozena použitím formulace „pomáhá pohodě vašeho 

zažívání“ i již dříve zmíněnou citově zabarvenou zdrobnělinou („bříško“). 

  Maxima kvality jezde porušena použitím hyperboly i zdrobněliny, maxima 

kvantity je naopak porušena nadbytečnými obrazovými, a zároveň nedostatečnými 

verbálními informacemi. 

 

Na stránkách www.activia.com můžeme nalézt podpůrné materiály pro tuto 

kampaň, mezi něž patří kromě představení World Food Programe i výzva ke sdílení 

původního hudebního videa k písni „La La La (Brazil 2014)“ včetně zákulisních záběrů 

z jeho natáčení. Tento klip vytvořený u příležitosti brazilského mistrovství světa 

ve fotbale 2014 v sobě spojuje prvky hudebního videa a méně produktově zaměřené 

reklamy na Activii. Konkrétně se název značky Activia objevuje jen v úvodu a závěru 

videa, kde je rovněž vyjádřena podpora Světovému potravinovému programu. 

V průběhu videa je značka Activia přítomna jen symbolicky – prostřednictvím úsměvu 

namalovaného na břiše aktérů videa, kterým značka odkazuje na blahodárné účinky 

svých produktů pro dobré trávení. Právě díky digitální podpoře a výzvě „Sdílejte video 

a šiřte povědomí!“ se zmíněný reklamně-hudební (či hudebně-reklamní) spot stal 

v polovině léta 2014 nejsdílenější reklamou na světě.
34

  

Kromě výzvy ke sdílení videa, které je artikulováno ve druhé osobě se zbytek 

komunikace odehrává v osobě třetí („Shakira a activia podporují světový potravinový 

program“, „Shakira a Activia rovněž přispějí do fondů na podporu programu WFP“) 

či první („Připojili jsme se ke Světovému potravinovému programu“, Jak můžeme 

pomoci WFP?“) a působí tak spíše informativně nežli faticky nebo explicitně 

persvazivně. 

                                                

 

 

 
34 Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/aktuality/nejsdilenejsi-reklamou-na-svete-activia-s-

shakirou/#.VKnf2yuG-WI 

 

 

http://www.mediaguru.cz/aktuality/nejsdilenejsi-reklamou-na-svete-activia-s-shakirou/#.VKnf2yuG-WI
http://www.mediaguru.cz/aktuality/nejsdilenejsi-reklamou-na-svete-activia-s-shakirou/#.VKnf2yuG-WI
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 Dodržení či porušení kooperačního principu zde záleží na úhlu pohledu – 

zda za hlavní komunikační cíl považujeme akt nákupu produktu Activia nebo zvýšení 

povědomí o humanitárním přesahu značky. 

 

4.6.4 Zhodnocení kampaně  

 Tuto reklamní kampaň bych označila za nejvíce kontrastní ze všech dosud 

analyzovaných. Na jedné straně se nachází vizuálně působivý reklamní spot s jasně 

artikulovaným reklamním sdělením, jehož cílem je prodej výrobků Activia. Toho 

dosahuje oslovením široké cílové skupiny, která je nalákána populární hlavní 

protagonistkou. Na druhé straně máme webové stránky, které spíše než produkt 

jako takový prodávají dobré jméno značky Acitivia prostřednictvím podpory 

humanitární pomoci ve světě. Návštěvníkům také nabízejí možnost podílet 

se na rozšíření povědomí o Světovém potravinovém programu, a tím prohloubit svůj 

emocionální vztah a loajalitu ke značce. 

 Dle mého názoru však tento kontrast značce nijak neškodí, naopak rozšiřuje 

možnost oslovení širší cílové skupiny a tím i záběr jejího možného působení. 
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5. Závěr 
 

V teoretické části této diplomové práce jsem definovala funkci reklamy 

i její komunikační specifika, na které navazovalo vymezení pozice produktu Activia 

ve srovnání s dalšími produkty koncernu Danone a následně jsem srovnala 

marketingovou strategii prodeje těchto produktů. 

V metodologické části jsem se věnovala představení lingvistiky, sémiotiky 

a zejména pragmatiky a pragmalingvistiky jako stěžejních přístupů budoucí analýzy.  

V samotné analytické části jsem potom podrobila analýze deset reklamních 

komunikátů spadajících pod celkem pět stěžejních reklamních kampaní značky Activia 

od Danone publikovaných v letech 2010 – 2014. Díky tomuto časovému rozpětí jsem 

mohla analyzovat nejen jednotlivé jevy vyskytující se v každé kampani, ale pozorovat 

i vývoj komunikace směrem k adresátům v rámci tohoto časového období. 

 

Vzhledem k zralosti produktu na českém (i slovenském) trhu se ve všech 

případech kromě novinky Activia Zdravé ráno s Bebe jednalo o upomínací kampaň, 

při které bylo kromě odlišení od konkurence akcentováno vždy to sdělení, které mělo 

naplnit předem stanovený komunikační cíl. Jeho výslednou zpětnou vazbou pro oblast 

rychloobrátkového spotřebního zboží je v reklamním diskurzu v první řadě téměř vždy 

nákupní jednání, jako sekundární cíl z analýzy vyplynula u většiny lokálních 

komunikátů návštěva webových stránek www.activia.cz.  

 

Všechny kampaně přesvědčovaly recipienty o nutnosti každodenní pravidelné 

konzumace výrobku, avšak využívaly k tomu v některých případech odlišné postupy.  

Kampaně Váš rok se zažíváním v pohodě (2010), Normální je cítit se dobře (2012) 

a Dobrý pocit začíná uvnitř / Zdravé ráno (2013) k naplnění cíle explicitně nabízely 

pomocný nástroj – plán zdravého stravování, který byl vždy v podobě korespondující 

s aktuální kampaní dostupný na webových stránkách výrobku. Kampaň Ať ten dobrý 

pocit trvá (2011) oproti tomu využila emotivní apely zabalené do diskurzu milostné 

komunikace a recipienty vyzývala k tvorbě vlastního milostného dopisu na zmíněném 

webu. Tato kampaň se od ostatních vyčleňovala svým pochmurným, melancholickým, 

až depresivním tónem a ve své recipientce dle mého názoru vzbuzovala spíše pocit 
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provinilosti (ze zanedbávání péče o vztahy se svým okolím i sama k sobě) a strachu 

nežli obvyklé pozitivní motivace. Tou naopak oplývaly zbylé komunikáty, 

které akcentovaly jednoduchost zařazení jogurtu Activia do pravidelného jídelníčku 

a dodávaly tak odvahy ke správné změně životosprávy.  

 

Vývojem prošla také cílová skupina reklamních sdělení: zatímco v kampani 

z roku 2010 se jedná o muže i ženy, od roku 2011 je každá kampaň cílena primárně 

na ženské recipientky. Tomu odpovídá i výběr hlavních tváří reklam, kdy se posouváme 

od výživového specialisty Petra Havlíčka, tedy odborné autority, k nejprve lokálním 

(Dana Morávková, Jitka Schneiderová, v České republice etablovaná slovenská herečka 

Alžběta Stanková) a později i globálním populárním osobnostem (kolumbijská 

populární zpěvačka Shakira).  

 

Společný kontext, v jehož rámci operují všechny lokální kampaně, by se dal 

jednoduše popsat jako všeobecná nespokojenost se zažíváním v důsledku nezdravého 

způsobu života spolu s nevyváženou stravou. Jednotlivé kampaně potom tento kontext 

dále rozšiřují (více či méně zdařile, jak vyplývá z analýz jednotlivých kampaní) 

v souladu se svým komunikačním cílem. Za zvýraznění stojí dle mého názoru 

propracovaná komunikační strategie objevující se v reklamách určených 

pro prosincovou a lednovou medializaci využívající kontext kontrastu mezi vánočním 

přejídáním a novoročními předsevzetími, ve velké míře se týkající snahy o zdravější 

životosprávu (zejména je tento prvek zřetelný v prvním a posledním analyzovaném 

komunikátu). 

 

Samostatný prostor v závěru si dle mého názoru zaslouží první globální kampaň 

společnosti Danone s názvem Odvažte se cítit se skvěle. Ta se oproti předchozím 

kampaním vymykala šíří kontextu i svou kontrastní povahou – oslnivá vizuální forma, 

přímo vybízející k jediné interpretaci, a to nákupu produktu Activia, se opírala o online 

podporu zaměřenou spíše na změnu sociálního chování adresátů. 

 

Všechny reklamní komunikáty oplývají rozmanitými jazykovými i stylistickými 

prostředky užitými za účelem dezautomatizace jejich vnímání a persvaze. V televizním 

spotu s Petrem Havlíčkem (2010), tiskovou inzercí „Má milovaná Lucie“ (2011) 
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i Příběhu Kláry (2012) nacházíme jasnou interdiskurzivitu – v prvním případě se jedná 

o imitaci publicistického diskurzu, ve druhém případě je recipient upoután neobvyklou 

dopisovou formou inzerátu a Klára na nás promlouvá z počítače Dany Morávkové 

v rodinném videu. Velmi rozšířená je i dialogičnost komunikátů – dva reklamní aktéři 

vedou rozhovor mezi sebou a/nebo se jeden z aktérů či průvodních hlasů obrací přímo 

na adresáta sdělení a oslovuje jej, klade mu otázky, vyzývá jej k určité činnosti. 

Z básnických figur a tropů nejčastěji sledujeme epiteta, hyperboly („unikátní“, 

„jedinečná“), familiární výrazy (typicky přívlastek neshodný „v pohodě“), 

či personifikaci. Barvitý jazyk a styl, který však využívá omezený repertoár a v základu 

je společný všem analyzovaným textům, které vedle korespondující obrazové 

(a v případě televizních spotů i zvukové) stránky přispívají k zajímavosti a poměrně 

snadné zapamatovatelnosti, je zde až na jedinou výjimku absolutně podřízen 

persvazivní funkci. „Černou ovcí“ je již několikrát zmiňovaná kampaň Ať ten dobrý 

pocit trvá, která se dle mého názoru uchýlila k natolik odlišnému, poeticky barvitému 

pojetí a psycho-sociálně problematické koncepci, že nemohla být adresáty sdělení 

jednoznačně interpretována a splnit tak svůj primární cíl. 

V analyzovaných reklamních komunikátech byly (vzhledem k primární 

persvazivní funkci sdělení dle očekávání) maximy kooperačního principu porušovány 

zejména svou manipulativní intencí, využitím hyperbol i metafor či metonymií, 

generalizacemi a zejména intertextovostí. 

 

Vrátím-li se k otázce reklamního diskurzu a jeho projevech v moderní době 

i úvahám o ustanovení reklamního stylu jako samostatného funkčního stylu, závěry 

mého zkoumání se shodují s úvodní větou celé diplomové práce, jak je formulovala 

S. Čmejrková ve své publikaci Reklama v češtině, čeština v reklamě. Tedy dle mého 

názoru podporují tvrzení o agresivitě reklamního žánru a nemožnosti se mu vyhnout, 

jelikož reklama ve snaze o upoutání pozornosti parazituje na čím dál větším množství 

diskurzů, a zároveň z reklamy další typy diskurzů čím dál více těží. Přestože cíl reklamy 

je jednoznačný, využívá k jeho dosažení množství stylových prostředků, 

což bylo prokázáno i přes omezení mé analýzy jak tématem a metodou, tak i výběrem 

typových vzorků. Přikláním se tak spíše k tezi formulované K. Šebestou (1998), 

a to zavedení stylu reklamního jakožto žánrového a nikoli funkčního. 
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Jaká by tedy závěrem byla typická česká reklamní komunikace jogurtu značky 

Activia od Danone? Pokud bych vzala v potaz závěry vyplývající z předchozí analýzy, 

byl by to televizní spot zasazený do období Vánoc, jehož hlavní protagonistkou 

je oblíbená ženská mediální postava v mladším středním věku pohybující se v zeleném 

svetru po světlém ateliéru se zelenými akcenty (možná provozující nějakou činnost 

typickou pro její povolání či postavení ve společnosti), promlouvající k recipientkám 

s použitím výrazů „bříško“ a „zažívání v pohodě“ o blahodárných účincích každodenní 

konzumace bakterie „Bifidus ActiRegularis®“ a nabízející vzorový jídelníček ke změně 

životosprávy s perspektivou zhubnutí nacházející se na stránkách www.activia.cz. 

Reklama si nehraje se zvukomalebností slov ani rýmy, není ani vtipná, zato je však 

jednoduše motivující, srozumitelná a nezbývá než doufat, že i pravdivá.  

 

 

Summary  

 

Ten advertising messages from five major marketing campaigns of Danone 

Company’s brand Activia, released between 2010 and 2014, were subjected to linguistic 

and pragmalinguistic analyses in this diploma thesis. Owing to sizeable timeframe, 

not only isolated episodes of respective campaign, but broader context and development 

of communication towards receivers were evaluated. 

All campaigns in question have shared the very same, clearly articulated primary 

goal – to convince the recipients of the need to consume Activia products regularly 

and to follow up with a purchase; according to the analysis, the secondary goal was 

to urge a visit of www.activia.cz webpage. To achieve these goals, various challenges 

were formulated. 

Main target group has undergone a noticeable revision, and so have 

consequently the faces of respective campaigns: the 2010 campaign shows both male 

and female actors, however, from 2011 onwards mainly female recipients were targeted 

and, therefore, shown in all subsequent campaigns. 

Common denominator of all local analysed campaigns could be simply 

described as a general issues with digestion, stemming from unhealthy lifestyle 

combined with imbalanced diet; an aspect most prominent in both first and last advert 

of the Christmas holiday season. 

http://www.activia.cz/
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All advertising messages do employ copious linguistic and stylistic methods, 

used in deautomatization of their perception and persuasion of recipients; dialogued 

messages are commonly used as well. Bountiful language and rich expressions were 

selected to support and enhance the persuasive function everywhere, with the exception 

of 2011 campaign with a rather unclear message. Due to this prominence of persuasion, 

all advertisements defy the conversational maxims of cooperative principle, namely 

with their intention to manipulate using hyperboles, metaphors and metonyms, 

generalization, and especially intertextuality. 

Results submitted in this thesis do support the hypothesis of aggressive tendencies 

and practice within advertisement, and the inability of recipients to avoid the exposure 

to adverts. An interconnected relation can thus be observed – adverts, in effort to attract 

more attention, exploit an increasing number of discourses, and these adverts in turn 

create new discourses and feed the already existing.  Albeit the goal of advertisement 

is clear, an abundant number of stylistic methods is used to reach it which has been 

proven despite a limited analysis and narrow focus, including the selection of analysed 

samples. The author therefore inclines to support a thesis formulated by Karel Šebesta 

(1998) – an introduction of stylistics in advertisement as a genre rather than categorising 

within linguistic functions. 
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