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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá sémiotikou a audiovizuální reklamou. 

Ve své teoretické části se věnuje oboru sémiotiky, který je výchozím bodem 

pro uskutečnění sémiotické analýzy. Zkoumá hlavně problematiku znaku, 

hlavního stavebního prvku sémiotiky. Dále sleduje rozvinutí poznatků 

nabytých díky sémiotice v další oblasti zkoumání, které napomohly odhalování 

významů sdělení. Těmito oblastmi jsou úrovně signifikace, tedy denotace, 

konotace a mýtus. V této kapitole se představuje zejména Roland Barthes a 

jeho publikace Mytologie, která inspirovala tuto diplomovou práci. Teoretická 

část pokračuje výkladem o reklamě, ve kterém podává informace týkající se 

definice reklamy, vnímání reklamy jako komunikačního procesu, ale 

pojednává též o strategiích užívaných v reklamě a pojímání reklamy podle 

Jeana Baudrillarda. Práce analyzuje audiovizuální reklamy, a proto zabývá se 

též zvukem a obrazem reklamy.  

Ve své praktické části se pak práce zabývá samotnou analýzou sedmi 

audiovizuálních reklam na kosmetické produkty. Sémiotická analýza je 

prováděna podle Barthesova vzoru. U každé reklamy je uveden popis příběhu, 

dějiště a zvuku reklamy a následně je provedena analýza hlavních postav a 

příběhu. K analýze je většinou využita antická mytologie. Mezi značky, jejichž 

reklamy jsou analyzované, patří například Axe, Dove, nebo Old Spice.  

 



 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with semiotics (the study of signs) in 

audiovisual commercials. In its theoretical part it is engaged in the field of 

semiotics. At this point it investigates mainly the problems of a sign, the key 

element of semiotics. Furthermore it follows the development of the knowledge 

acquired through semiotics to other areas of research which help to detect the 

meanings of communication. Those areas are the levels of signification, thus 

denotation, connotation and myth. This chapter especially draws on Roland 

Barthes and his publication Mythology, which inspired this diploma thesis. The 

theoretical part continues by explanation of the main problems of commercial. 

It gives out the definition of a commercial, explains commercial as a 

communication process, but also depicts the strategies used in a commercial. 

Furthermore it tells about conceptualization of a commercial by Jean 

Baudrillard. Since the thesis analyses audiovisual commercials, it also deals 

with the sound and picture of a commercial. 

In its practical part the thesis continues with the analysis of seven 

audiovisual cosmetic products’ commercials itself. Semiotic analysis is done 

according to Barthes’ model. The thesis describes each commercial’s story, 

scene, and sounds, and then analyses those elements as well as the 

characters. Analyses are largely made with the use of ancient mythology. The 

commercials analysed include those of Axe, Dove, and Old Spice. 
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1 Úvod 

Reklamní sdělení nás dnes doprovází téměř na každém kroku. Neustále 

je nám sdělováno co a jak bychom měli dělat a jaké produkty bychom měli 

používat. Reklama je komunikační proces, který se vyznačuje určitou mírou 

persvaze. Tvůrci reklamních sdělení vytvářejí obsah tak, aby byl co nejvíce 

přizpůsoben cílovému publiku a byl efektivní, tedy vyvolal žádoucí chování. Aby 

tomu tak bylo, je třeba respektovat určitá pravidla, která by sdělení mělo 

následovat. Jedním, a tím nejdůležitějším, pravidlem je dodržení kódu, tedy 

systému znaků, kterému cílové publikum rozumí. Studiem znaků se zabývá 

sémiotika, která též pojednává o vztazích mezi znaky, jejich významech a 

interpretaci těchto významů.  

Ze studia sémiotiky vycházejí i metody sémiotické analýzy, které, mimo 

jiné, zkoumají i významy znaků v reklamě. Reklama používá mnoho různých 

znaků, které pomáhají s komunikací a prezentací produktu a zároveň produkt 

řadí mezi určitou skupinu jako nápoje, kosmetika, nábytek a jiné. Tvůrci reklam 

využívají specifických barev, prostředí i hudby k tomu, aby naznačili vlastnosti 

produktu a také to, kam produkt patří. A tak jsou kupříkladu čisticí prostředky 

nejčastěji prezentovány uklízející ženou, jejíž kuchyně se jen leskne a září 

svěžími barvami, a v pozadí zní hravá, lehká a veselá hudba.  

Odhalování vztahů mezi znaky a jejich významy a interpretací se věnuje 

též tato diplomová práce. V první části budou popsána hlavní teoretická 

východiska. Nejprve bude představen obor sémiotiky se zaměřením na 

problematiku znaku, jakožto základního stavebního prvku celého oboru. Dále 

budou popsány roviny signifikace, tedy denotace, konotace a mýtus. Teoretická 

část práce bude ukončena kapitolou o reklamě, jejích specifikách a 

vlastnostech.  

V praktické části bude analyzováno sedm reklam na kosmetické 

produkty, mezi nimiž jsou například Axe či Dove. Nejdříve bude proveden popis 

reklamy. Následně bude provedena sémiotická analýza, která je inspirována 

knihou Mytologie Rolanda Barthese. Barthesův postup byl vybrán zejména 

proto, že nabízí bohatou analýzu, která není vázána přesnou metodou, dává tak 
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volnost a umožňuje větší možnost hledání významů zakořeněných v reklamním 

sdělení.  

Analýza se bude týkat výhradě audiovizuálních reklam na kosmetické 

produkty. Kromě Barthesovy Mytologie byl hlavní inspirací pro výběr tématu 

diplomové práce zájem o reklamu a její možnosti, potenciál a působení na 

publikum, a v neposlední řad také zájem kosmetický průmysl, který se neustále 

rozvíjí.  
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2 Sémiotika, sémiologie 

Sémiotika je věda, která se „věnuje studiu procesů společenské 

produkce významů ze znakových systémů (kódů) a jejich užití v komunikační 

praxi“.1 Jakožto nauka o znacích a systémech, ve kterých znaky fungují, je znak 

jejím středním pojmem, zkoumá jeho „paradigmatické a syntagmatické 

vlastnosti v rámci daného sémiotického systému.“2  

2.1 Historie 

Tato věda se vyvíjela již od starověku, kde se úvahami o znacích 

zabývali filozofové staré Číny, Indie a Řecka. V Řecku se těmito myšlenkami 

zabývali například Platon (o povaze znaků pojednal v dialogu Kratylos), či 

Aristoteles (ve spisech o logice a teorii poznání). Claudius Galenos, významný 

římský filosof a lékař, využil termínu sémeiótiké k označení vědy o příznacích.3 

Významně se o rozvoj vědy o znacích zasloužil též svatý Augustin, který je 

pokládán za autora první přijatelné definice znaku: „Znak je něco, co nás samo 

o sobě přivádí na myšlenku o něčem jiném.“ 4  

Ve středověku termín sémeiótiké upadl v zapomnění. Vědu o znacích 

však středověk rozšířil o rozpracování teorie symbolů, které pocházely zejména 

z bible. Pojem sémeiótiké navrátil až John Locke, ovšem nikoliv již v lékařském 

pojetí, ale jako sémeiótiké označoval jednu ze tří druhů věd, tedy „vědu o 

znacích, z nichž nejběžnější jsou slova“.5  

                                                 
1
 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: [stručný úvod do studia médií a 

mediální komunikace]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 207 s. ISBN 978-80-7367-287-4. S. 137 

2
 JIRÁK, Jan, Otakar ŠOLTYS a Jiří NEKVAPIL. Jazyk ve společenském kontextu: základy 

jazykovědy pro studenty sociálních věd. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 1996, 102 s. ISBN 80-
7184-210-9. S. 40 

3
 Podle této vědy se „nemoci měly rozeznávat na základě příznaků, které vyvolaly“ (Černý, S. 

22). Dnes se tomuto lékařskému oboru říká symptomatologie. 

4
 ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ. Sémiotika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 363 s. ISBN 80-7178-832-

5. S.23 

5
 ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ. Sémiotika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 363 s. ISBN 80-7178-832-

5. S. 24 
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2.2 Moderní sémiotika 

Přibližně ve stejném čase se začali americký filosof a logik Charles 

Sanders Peirce a švýcarský jazykovědec Ferdinand de Saussure zabývat 

potřebou samostatného oboru pro studium významů, které jsou zahrnuty ve 

znacích a symbolech.  

Saussure ve svém Kurzu obecné lingvistiky představuje nový přístup 

k jazyku, který se posouvá od diachronního zkoumání jazyka ke zkoumání 

synchronnímu a představuje tak strukturalismus v lingvistice. Jako základ názvu 

nově vznikající vědy použil řecké slovo sémeion (znaménko, zrníčko, stopa) a 

vytvořil název sémiologie, o které tvrdí: 

„Lze si tedy představit vědu, která studuje život znaků v životě 

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

obecné psychologie; nazveme ji sémiologie (z řeckého sémeîon 

„znak“). Ukázala by nám, z čeho sestávají znaky a které zákony je 

řídí. Protože zatím neexistuje, nelze říci, čím bude; má však právo na 

existenci a její místo je již předem vytyčené. Lingvistika je pouze 

částí této obecné vědy a zákony objevené sémiologií bude možné 

uplatnit i na lingvistiku. Ta se tak octne v oblasti jasně vymezené 

v souboru lidských faktů.“ 6  

Ch. S. Peirce nazval tuto vědu sémiotikou. Pojem sémiotika se 

v současnosti používá častěji nežli pojem sémiologie.  

2.3 Znak 

Znak, tedy základní jednotku sémiotiky, není tak lehké definovat, dodnes 

neexistuje ucelená všeobecně přijímaná definice. Je tomu tak hlavně díky 

velikému množství znakových systémů, které jsou velmi různorodé. Jediné na 

čem se sémiotikové shodnou je tvrzení, že „nejpřijatelnější definice má dvě 

důležité části a zní přibližně takto: 1. Znak (signum, signans) je něco, za čím se 

skrývá něco jiného (signatur, referent, věc), a 2. existuje někdo, kdo si takový 

                                                 
6
 SAUSSURE, Ferdinand de, Charles BALLY, Albert RIEDLINGER a Albert SECHEHAYE. Kurs 

obecné lingvistiky. Vyd. 2., v nakl. Academia 1. Praha: Academia, 1996, 468 s. ISBN 80-200-
0560-9. S. 52 
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vztah uvědomuje.“7 (První část této definice pochází od sv. Augustina, druhá 

pak od Ch. S. Peirce). Dle Šoltyse a Jiráka je znak „dohodou stanovený 

materiální objekt, který v komunikační události (sdělování či interpretaci 

skutečnosti) zastupuje jiný objekt nebo jev.“8 Známou je též latinská formule 

Aliquid stat pro aliquo, která říká, že znak je něco, co zastupuje něco jiného. Na 

obsah znaku existují dva pohledy, pohled bilaterální a unilaterální.  

2.3.1 Bilaterální (diadické) pojetí znaku 

Toto pojetí znaku představil Ferdinand de Saussure v Kurzu obecné 

lingvistiky. Saussure tvrdí, že jazykový znak je tvořen dvěma složkami, kterými 

jsou signifiant a signifié. Tyto dvě složky tvoří nerozdílnou jednotu jazykového 

znaku, kterou „Saussure přirovnával k nerozdílné jednotě dvou stran listu 

papíru“.9 Signifiant, do češtiny překládáno jako označující, představuje 

akustický obraz, který „není materiální zvuk, něco čistě fyzického, ale psychický 

otisk tohoto zvuku, reprezentace, o které nám poskytují svědectví naše smysly 

(…). Psychická povaha našich akustických obrazů vyvstává, když pozorujeme 

svou vlastní řeč. Můžeme mluvit sami se sebou nebo si v duchu přeříkávat 

veršovaný úryvek bez pohybu rtů či jazyka.“10 Signifié, tedy označované, je pak 

specifický obraz, či představa, kterou vyvolává daný akustický obraz. Viz obr. 1. 

  

                                                 
7
 ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ. Sémiotika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 363 s. ISBN 80-7178-832-

5. S. 16 

8
 JIRÁK, Jan, Otakar ŠOLTYS a Jiří NEKVAPIL. Jazyk ve společenském kontextu: základy 

jazykovědy pro studenty sociálních věd. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 1996, 102 s. ISBN 80-
7184-210-9. S. 41 

9
 JIRÁK, Jan, Otakar ŠOLTYS a Jiří NEKVAPIL. Jazyk ve společenském kontextu: základy 

jazykovědy pro studenty sociálních věd. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 1996, 102 s. ISBN 80-
7184-210-9. S. 17 

10
 SAUSSURE, Ferdinand de, Charles BALLY, Albert RIEDLINGER a Albert SECHEHAYE. 

Kurs obecné lingvistiky. Vyd. 2., v nakl. Academia 1. Praha: Academia, 1996, 468 s. ISBN 80-
200-0560-9. S. 96 
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Obr. 1 Bilaterální pojetí znaku podle Ferdinanda de Saussura 

 

 

Vztah mezi označujícím a označovaným má dynamickou povahu, jejímž 

následkem je „to, že jen zřídka jedno ‚označující‘ se vztahuje k jednomu 

‚označovanému‘ a jen zřídka je jedno ‚označované‘ vyjadřováno jedním 

‚označujícím‘.“11 

Saussure též definoval tři základní vlastnosti jazykového znaku: 1) 

arbitrárnost (nahodilost)- vztah mezi označujícím a označovaným je založen na 

konvenci, 2) lineárnost- tedy řazení znaků jeden za druhým, tato vlastnost 

koření v časovosti jazykové výpovědi, a 3) diskontinuita (přetržitost)-  

„znamená, že zatímco mimojazyková skutečnost (svět, který nás obklopuje) je 

v našem mozku registrována jako kontinuum (podle Saussura doslovně jako 

amorfní mlhovina), jazykový znak vždy označuje její přesně ohraničený úsek.“12 

Jedním ze Saussurových následovatelů byl Louis Hjelmslev, představitel 

kodaňské lingvistické školy. Hjelmslev rozčlenil znak na obsah a výraz, které 

mají přibližně stejný význam jako signifiant a signifié, a u těchto dvou složek 

rozeznával dále ještě substanci a formu. Stejně jako Saussure pracuje 

                                                 
11

 JIRÁK, Jan, Otakar ŠOLTYS a Jiří NEKVAPIL. Jazyk ve společenském kontextu: základy 
jazykovědy pro studenty sociálních věd. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 1996, 102 s. ISBN 80-
7184-210-9. S. 17 

12
 ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ. Sémiotika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 363 s. ISBN 80-7178-832-

5. S. 28 
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s pojmem amorfní mlhovina (tedy nerozhraničené kontinuum), pracuje 

Hjelmslev s pojmem purport.13 

2.3.2 Unilaterální (triadické) pojetí znaku 

Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma přístupy ke znaku je v tom, že zatímco 

Saussureův znak obsahuje jak označující tak i označované, unilaterální pojetí 

považuje za znak pouze označující, tedy zvukovou složku.  

Unilaterálním pojetím znaku se poprvé začal zabývat Charles Sanders 

Peirce. Peirce klasifikoval znak jako triádu, tedy jednotu tří prvků, kterými jsou  

representamen, objekt a interpretant. „Znak, neboli representamen, je něco, co 

pro někoho něco zastupuje z nějakého hlediska nebo v nějaké úloze: je to 

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

se samo vztahuje (svému objektu).“14 Tedy znak zastupuje něco (objekt) pro 

někoho (interpretans) z nějakého pohledu (základ znaku). Vzájemné působení 

tří složek znaku se pak nazývá semiózou.  

Vztahy mezi třemi složkami znaku naznačili v tzv. sémiotickém 

trojúhelníku (viz obr. 2) filozof Ch. K. Ogden a estetik a literární teoretik I. A. 

Richards, po nichž se trojúhelník nazývá Ogdenův-Richardsův. Tento 

trojúhelník poprvé publikovali ve významném díle The Meaning of Meaning (Co 

znamená význam) v roce 1923.  

  

                                                 
13

 ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ. Sémiotika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 363 s. ISBN 80-7178-832-
5. S. 29 

14
 PEIRCE, Charles Sanders. Lingvistické čítanky. I : Sémiotika. Sv. 1. Vyd. 1. Praha : Státní 

pedagogické nakladatelství, 1972. Rozdělení znaků. S. 17 



10 

 

Obr. 2 Ogdenův- Richardsův trojúhelník reference 

 

 

 

Vezmeme-li si za příklad slovo židle, pak samotné slovo židle (tedy forma 

znaku) je symbolem, referencí je smysl znaku (utvářející se v mysli 

interpretujícího), a konečně referentem je předmět mimojazykové skutečnosti 

(tedy židle v její materiální podobě).  

Peircovy myšlenky přebírá a dále rozvíjí americký filozof Charles William 

Morris. Morris v sémiotické situaci rozlišoval hned několik členů: znak 

(vehikulum), designatum (designát je druh objektů nebo třída sektů) a 

denotátum (skutečně existující předmět)15, interpretans (to, co je 

interpretováno) a interpreta (činitele). Dalším členem je i tzv. „proces braní 

zřetele“ (interpret bere zřetel na designátum prostřednictvím vehikula)., který se 

nazývá semiosis a jehož výsledkem je interpretans. 

Velkým přínosem Ch. W. Morrise pro sémiotiku byla klasifikace třech 

základních rovin sémiotiky. Uvažujeme-li o designaci nebo denotaci, 

pohybujeme se v rovině sémantiky, pokud se zajímáme vztahem mezi 

uživatelem a tím, co je vyjadřováno, nacházíme se v rovině pragmatiky, a 

jestliže zkoumáme vztahy mezi znaky navzájem, zkoumáme rovinu 

syntaktickou. (Viz obr. 3)16 

  

                                                 
15

 Znak podle Morrise musí vždy mít designátům, ale nemusí mít denotátum. 

16
 DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, c2002, 159 s. ISBN 

80-7178-566-0. S. 52  
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Obr. 3 Tři sémiotické roviny podle Charlese W. Morrise 

 

2.3.3 Typologie znaku 

Znak může mít několik podob. Nejvyspělejším typem znaku je symbol. 

Jazyková forma symbolu je schopna zastupovat ohromné množství „fenoménů 

objektivního i subjektivního světa člověka a to nezávisle na podobnosti mezi 

fenoménem a formou (vztah je arbitrární) a nezávisle na aktuální přítomnosti 

fenoménu v zorném úhlu vnímání nebo prožívání.“17 Slova jako štěně, sníh, 

čest představují jazykový symbol, zatímco za nejazykové symboly můžeme 

považovat například červený kříž v bílém poli jako symbol zdravotnické péče. 

Dalším typem znaku je signál, který na daný fenomén pouze upozorňuje, 

nezastupuje jej. Jazykovým signálem jsou například ukazovací zájmena. 

Posledním typem znaku je symptom, který naznačuje pravděpodobnost 

fenoménu. Klasickým příkladem je vztah mezi ohněm a kouřem, tedy 

pravděpodobnost jejich současného výskytu. Rozdělení znaků na symboly, 

signály a symptomy provedl Charles W. Morris. Podobné rozdělení, na 

symboly, ikony a indexy provedl Charles S. Peirce. 

  

                                                 
17

 JIRÁK, Jan, Otakar ŠOLTYS a Jiří NEKVAPIL. Jazyk ve společenském kontextu: základy 
jazykovědy pro studenty sociálních věd. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 1996, 102 s. ISBN 80-
7184-210-9. S. 41 
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3 Denotace, konotace, mýtus 

Poznatky o struktuře znaku, zejména poznatky Ferdinanda de Saussura 

byly využity k další analýze, která se na nich zakládala. Nejdůležitějším 

teoretikem v této kapitole je beze sporu Roland Barthes, francouzský filosof, 

literární kritik a teoretik, a sémiotik.  

3.1 Denotace a konotace 

Termíny denotace a konotace poprvé zavedl John Stuart Mill v 19. 

století, ve 20. století je převzala veliká část lingvistiky a sémiotiky. Denotace a 

konotace popisují vztah mezi označujícím a označovaným, přičemž se rozlišuje 

zejména mezi dvěma typy označovaného, tedy označovaným konotativním a 

označovaným denotativním.  

Denotace je chápána jako doslovný, definiční, zřejmý význam, je to 

nehodnotící popis. Každý z nás si „denotuje“ určité znaky, ví, co znamenají. 

Pokud se například řekne slovo kočka, každý ji dokáže popsat jako čtyřnohého 

savce, osrstěného, mňoukajícího. Pokud se budeme zabývat lingvistickým 

znakem, pak za denotaci lze označit slovníkovou definici znaku. Denotace 

zahrnuje širší konsensus, smysl znaku je přijat členy stejné kultury, takže i 

denotace se může měnit v závislosti na kulturním prostředí, ve kterém je znak 

popisován, denotován.  

Konotace se vztahuje k dalším informacím, které doprovázejí znak 

v mysli interpreta. Tyto informace mohou být společensko-kulturní nebo osobní 

povahy. Jedná se tedy o asociace, které si každý interpret k danému znaku 

dále představí. Budeme-li pokračovat v příkladu se slovem kočka, pak konotací 

může být například jméno kočky interpretujícího, její podoba, chování, jeho 

zkušenosti s těmito zvířaty apod. Konotace se mění v závislosti na 

společenských faktorech interpretujícího, tedy na jeho třídě, věku, pohlaví, 

etnicitě atd. Stejně jako denotace je i konotace determinována kulturou, přesněji 

kulturními kódy, ke kterým má interpretující přístup. Tyto kulturní kódy 

představují rámec, ve kterém se konotace pohybuje. Znaky jsou tedy více 

otevřené interpretaci (více polysémické) ve své konotaci, než denotaci.  
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Rozdíl mezi denotací a konotací rozebírá Fiske na příkladu fotografie. 

Říká, že to, co se fotí je denotace, zatímco jak se to fotí, představuje konotaci.18 

Eco tvrdí, že rozdíl mezi konotací a denotací „existuje pouze kvůli kódové 

konvenci bez ohledu na fakt, že konotace jsou často méně stabilní než 

denotace. Stabilita se týká síly a stálosti kódové konvence“.19 

Dle Barthese, který rozvíjí svou teorii na Saussureovském modelu, se 

Saussure soustředil výhradně na denotaci na úkor konotace a rozvíjení této 

problematiky tak přenechal následujícím teoretikům. Sám Barthes se tímto 

problémem začal zabývat v roce 1973. Od Louise Hjelmsleva převzal teorii o 

existenci různých úrovní signifikace.  První úrovní signifikace je úroveň 

denotační, tuto úroveň lze ztotožnit s tím, co Saussure chápal jako znak, který 

se skládá z označujícího a označovaného. Tato úroveň je chápána jako 

primární a relativně samostatná. Druhou úrovní signifikace je konotace, která 

zobrazuje hodnoty, které jsou k znaku připojeny. Konotace užívá denotační 

znak jako vlastní označující, a dále připojuje dodatečné označované. Konotace 

je v tomto systému znakem odvozeným od znaku denotace, od první 

signifikace. Lze tedy říci, že denotace vede k řetězu konotací.  Dále byla 

popsána též třetí úroveň signifikace, ve které se spojují obě předchozí úrovně 

denotace a konotace a vytvářejí ideologii (ta již není definována Barthesem). 

Znak ve třetí rovině signifikace zobrazuje zejména kulturně sdílené hodnoty, 

které podporují určitý pohled na svět.20 

Důležité je též poznamenat, že distinkce mezi denotací a konotací slouží 

pouze analytickému přístupu teoretiků. V praxi je hranice mezi těmito dvěma 

termíny nedefinovatelná. 

Kritiku teorie denotace a konotace provedl Noam Chomsky. Chomsky 

tvrdí, že „lidé užívají slova, jimiž komplexním způsobem odkazují k věcem a 

v nichž odrážejí zájmy a okolnosti. Slova ale neodkazují. Neexistuje žádný 

                                                 
18

 „As Fiske puts it 'denotation is what is photographed, connotation is how it is photographed'“ 
in CHANDLER, Daniel. Semiotics for Beginners [online]. 19. únor 2001. Dostupné z www: 
<http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/semiotic.html>.  

19
 ECO, Umberto. Teorie sémiotiky. Vyd. 2., v Argu 1. Praha: Argo, 2009, 440 s. ISBN 978-80-

257-0157-7. S. 73 

20
 CHANDLER, Daniel. Semiotics for Beginners [online]. 19. únor 2001. Dostupné z www: 

<http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/semiotic.html> 
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vztah mezi slovem a věcí…“21 Podle Chomského tedy nelze roli denotátoru 

přisoudit slovu, denotátorem je člověk a to, jaký význam člověk slovu dá, záleží 

na jeho vyjadřovacích schopnostech, představách o světě a jiných faktorech. 

Stejně tak závisí i na příjemci, který může denotovat význam rozdílně, než jak 

jej chtěl produktor sdělit.22 

3.2 Mýtus dnes 

Na základě rovin signifikace rozvinul Roland Barthes svou teorii o 

mýtech, kterou představuje zejména v knize Mytologie, ve které se zabývá 

„politickými, společenskými a kulturními tématy, jež ve své době (tedy v letech 

1954-1956) hýbala francouzskými médii.“23 Jak píše Černý a Holeš, „pod 

pojmem mýtus většinou rozumíme starobylý příběh o nadpřirozených bytostech 

a hrdinech v tom smyslu, jak jsme o mýtech mluvili dosud. Někdy ale tímto 

slovem označujeme něco neprokázaného, iluzorního, fiktivního, jako jsou např. 

utopické návrhy ideálního uspořádání lidské společnosti a pokusy takovou 

společnost vybudovat.“24 Mýtus může být nahlížen jako rozšířená metafora, 

která nám pomáhá pochopit naše zkušenosti v rámci dané kultury a pomáhá 

nám organizovat způsob vytváření pojmů uvnitř kultury. Pro Barthese mýtus 

představuje dominantní ideologie naší doby. Funkcí mýtů je podle Barthese 

naturalizovat kulturní a historické hodnoty, postoje a názory tak, aby se zdály 

přirozené, běžné, samozřejmé a objektivní.25  

Na otázku „Čím je v současné době mýtus?“26 si Barthes sám odpovídá, 

že „mýtus je určitá promluva“.27 Mýtus je tedy určitým sdělením, je určitým 

                                                 
21

 CHOMSKY, Noam. Perspektivy moci. Karolinum, Praha 1998 in VYBÍRAL, Zbyněk. 
Psychologie lidské komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2000, 263 s. ISBN 80-7178-291-2. S. 87 

22
 VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2000, 263 s. ISBN 

80-7178-291-2. 

23
 ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ. Sémiotika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 363 s. ISBN 80-7178-832-

5. S. 263 

24
 ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ. Sémiotika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 363 s. ISBN 80-7178-832-

5. S. 262 

25
 CHANDLER, Daniel. Semiotics for Beginners [online]. 19. únor 2001. Dostupné z www: 

<http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/semiotic.html> 

26
 BARTHES, Roland. Mytologie. 2. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2004, 170 s. ISBN 

978-80-7363-359-2. S. 107 

27
 Tamtéž 
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modem signifikace a nemůže být předmětem či ideou. Je definován způsobem, 

jakým je vyjádřen, ne předmětem svého sdělení. Mýtus jako promluva má nutně 

historický základ, jelikož jeho smysl se nemůže vynořit z přirozenosti věcí. 

Mýtus je definován svou intencí.28 

Mechanismus vzniku Barthesova mýtu se mohl rozvinout díky 

bilaterálnímu pojetí znaku Ferdinanda de Saussura. Barthes však dodává, že 

se nejedná o schéma tvořené pouze dvěma členy, tedy označujícím a 

označovaným „neboť to, co se pokoušíme pochopit, rozhodně není jeden člen 

následující za druhým, ale korelace, jež je spojuje“.29 Třetí člen tedy spojuje 

označující a označované a nazývá se znak. Označující je prázdné, které je 

naplněno označovaným, znak je tedy určitým smyslem, je plný. Stejné schéma 

se nachází i v mýtu, jehož základ tvoří primární sémiotický systém, jazyk. Mýtus 

je proto označován jako sekundární sémiotický systém. (Viz obr. 4).  

Obr. 4 Schéma Barthesova mýtu 

 

Pro upřesnění terminologie pojmenovává Barthes označující v jazykové 

úrovni (tedy výsledný člen systému primárního) smyslem, který v rovině mýtu 

označuje jako formu. Pro označované ponechává výraz koncept, neboť zde 

nemůže dojít k nejednoznačnosti. Třetí člen korelace obou členů, tedy 

v jazykovém systému znak, nelze převzít též pro mýtus, proto jej Barthes nazval 

signifikací.  

Označující mýtu má dva různé způsoby existence. Pokud je označované 

smyslem, je plné, pokud je formou, je prázdné. „Smysl mýtu jakožto souhrn 

                                                 
28

 BARTHES, Roland. Mytologie. 2. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2004, 170 s. ISBN 
978-80-7363-359-2. S. 108, 123 

29
 BARTHES, Roland. Mytologie. 2. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2004, 170 s. ISBN 

978-80-7363-359-2. S. 111 
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jazykových znaků má svou vlastní hodnotu, tvoří součást nějakého příběhu (…) 

v tomto smyslu je zde již vybudována určitá signifikace, která by si mohla velmi 

dobře vystačit sama o sobě, kdyby se jí mýtus nezmocnil a rázem z ní neučinil 

prázdnou, parazitní formu.“30 Důležité je, že forma smysl neruší, pouze jej 

upozaďuje. Smysl je stále k dispozici formě mýtu tak, aby v něm mohla forma 

neustále zakořeňovat a nacházet v něm svou podstatu. Smysl tedy není zrušen, 

je pouze deformován. Tuto skutečnost nazývá Barthes krádeží řeči.  

Přechodem od smyslu k formě bylo umožněno naplnění formy věděním, 

které v sobě ukrývá koncept. „Vědění obsažené v mytickém konceptu je ve 

skutečnosti věděním zmateným, tvořeným nejasnými, neomezenými 

asociacemi.“31 Koncept tedy na rozdíl od formy není abstraktním. Koncept, 

jakožto označované nemá pouze jedno označující, k dispozici jich má 

neomezené množství. Tento fakt umožňuje dešifrování mýtu, neboť právě to, že 

se určitý způsob chování neustále opakuje, vynáší na světlo jeho intenci. Forma 

je tedy kvantitativně bohatší než koncept, na druhou stranu je koncept bohatší 

z hlediska kvalitativního. Díky své dějinnosti se mytický koncept nemůže 

projevovat svou stálostí, může se vytvářet, měnit, ale také i zcela zmizet.  

Signifikace, tedy výsledný vztah souvztažnosti formy a konceptu mýtu, je 

mýtem samým. Oba dva členy jsou v mýtu jasně zřejmé, mýtus nic neskrývá, 

pouze deformuje. Signifikace se jeví jako upozornění, ale také jako 

konstatování, jelikož jakožto promluva definovaná svou intencí má v sobě tuto 

intenci již zafixovanou. Zároveň má mýtus interpelativní povahu, tedy vyzývá 

svého interpreta, aby jej přijal. Na rozdíl od jazykového systému, kde znak je 

zcela arbitrární, mytická promluva je vždy motivovaná. I tam, kde se zdá, že 

motivovanost chybí, se mýtus ustaví a motivovanost se tak stane sekundární 

motivovaností (jako například u surrealismu).32 

Barthes pomocí své teorie odhaloval mýty své doby. Mnoho mýtů 

dokazuje ve svých 54 úvahách v první části knihy Mytologie. 

                                                 
30

 BARTHES, Roland. Mytologie. 2. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2004, 170 s. ISBN 
978-80-7363-359-2. S. 115-116 

31
 BARTHES, Roland. Mytologie. 2. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2004, 170 s. ISBN 

978-80-7363-359-2. S. 117 

32
 BARTHES, Roland. Mytologie. 2. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2004, 170 s. ISBN 

978-80-7363-359-2. S. 120-125 
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4 Reklama 

Slovo reklama vzniklo z latinského slova reklamare, které v překladu 

znamená znovu volati. Reklama je dennodenní součástí našeho života, jsme jí 

neustále vystaveni, aniž bychom ji vyhledávali. Reklamní vstupy nám bývají 

často „proti srsti“ neboť nám vstupují do soukromí a říkají nám jak, a co bychom 

měli ve svém životě dělat. Guy Cook ve své knize The Discourse of Advertising 

píše: „Žijeme ve společnosti prostoupené reklamou a její sdělení přijímáme od 

dětství každý den (jako já- a předpokládám, že i Vy), pak reklama není nějakou 

vnější kuriozitou stojící mimo nás, od které jsme odděleni, kterou pozorujeme 

z dálky nebo nadhledu. Jsme její součástí a ona je naší součástí (ať si to 

přejeme nebo ne).“33  

Mnoho lidí si myslí, že reklama na ně nepůsobí a říkají, že ji ani 

nevnímají a neřídí se tedy tím, co jim reklama chce sdělit, či dokonce vnutit. To 

je ovšem sebeklam, neboť „i ti, kdo reklamou vysloveně pohrdají, nemohou 

popřít, že ji znají a občas- třeba s odporem- ji citují.“34 Reklama působí na 

člověka ze všech stran. Setkáváme se s ní při cestě do práce v podobě 

billboardů a plakátu podél silnic, stejně jakožto i reklam v rádiu, u doktora, kde 

firmy prezentují své léky pomocí propagačních letáků, na internetu na nás svítí 

nejrůznější banery slibující nejrychlejší hubnutí, a v televizi, kde sledování filmu 

neustále přerušuje reklama na přípravek pro zlepšení erekce.  

V poslední době navíc reklama dospěla skrze online média takřka 

k dokonalosti, zejména v oblasti zasažení cílové skupiny. Při užívání internetu 

se do počítače ukládají tzv. cookies, malé soubory, které poskytují informace o 

navštěvovaných webových stránkách, zakoupeném zboží atd. Tyto cookies jsou 

poté využívány k personalizaci reklamy pro jednotlivé uživatele. Pokud si tedy 

                                                 
33

 COOK, Guy. The Discourse of Advertising. London: Routledge, 1992. S. 182 in 
ČMEJRKOVÁ, Světla. Reklama v češtině: čeština v reklamě. 1. vyd. Praha: Leda, 2000, 258 s. 
ISBN 80-85927-75-6. S. 9 

34
 ČMEJRKOVÁ, Světla. Reklama v češtině: čeština v reklamě. 1. vyd. Praha: Leda, 2000, 258 

s. ISBN 80-85927-75-6. S. 10 
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plánuji pořídit fotoaparát a navštěvuji různé internetové obchody s daným 

zbožím, začne se mi i na jiných serverech objevovat reklama na fotoaparáty.35 

4.1 Definice reklamy 

Existuje mnoho definic reklamy, které jsou více či méně shodné. Dle 

Americké marketingové asociace AMA je v současné době reklama definována 

jako „každá placená forma neosobní prezentace a nabídky idejí, zboží nebo 

služeb prostřednictvím identifikovatelného sponzora“.36 Jako příklad si uveďme 

ještě další definice reklamy, jak je uvádí Pravdová: 

1. Parlament České republiky definuje reklamu podobně, 

tedy jako „přesvědčovací proces, kterými jsou hledáni 

uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím 

komunikačních médii“.37 Od roku 2002 je platná novela 

tohoto zákona, která definuje reklamu nově, totiž jako 

„formu oznámení či jiné prezentace mající za cíl podporu 

podnikatelské činnosti.“38  

2. Ze sociologického hlediska je reklama brána jako „praktika 

upozornění veřejnosti na určitý výrobek nebo službu 

s cílem přimět ji k nákupu nebo investici.“39 

3. Lingvistika vnímá dnešní reklamu 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 
                                                 

35
 BEDNÁŘ, Petr. Personalizovaná reklama v ohrožení. [online]. [cit. 2014-06-02]. Dostupné z 

www: http://strategie.e15.cz/zpravy/personalizovana-reklama-v-ohrozeni-440975 

36
 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, 324 

s. ISBN 978-80-247-4005-8. S. 20-21 

37
 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, 324 

s. ISBN 978-80-247-4005-8. S. 21 

38
 PRAVDOVÁ, Markéta. K povaze reklamního diskurzu [online]. Dostupné z www: <http://nase-

rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7690> 

39
 Velký sociologický slovník, Karolinum, Praha 1996, s. 918. in PRAVDOVÁ, Markéta. K 

povaze reklamního diskurzu [online]. Dostupné z www: <http://nase-
rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7690> 
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chování vůči němu, (e) a to s využitím kanálů (především 

médií), které si příslušná firma zjevně platí“.40 

Jde tedy o placená sdělení, která jsou zveřejňována skrze média za 

účelem zasažení cílové skupiny. Reklama prezentuje daný produkt zajímavým 

způsobem, který působí na smysly člověka. Své záměry, zapůsobit na cílovou 

skupinu a ovlivnit její chování, reklama nijak netají, nejedná-li se o reklamu 

skrytou. Jako nevýhody reklamy se uvádějí neosobnost a jednosměrný tok 

komunikace. Tato intence, kterou odesílatel vkládá do reklamy, však nemusí být 

totožná s tím, jak ji přijme cílová osoba či skupina. Reklama nemusí být 

vnímána pouze jako apel k zakoupení zboží, velice často se též stává, že 

reklama zastává i jiné funkce. Jedná se například o funkce zábavy, či poučení 

nebo zprostředkování informací. Často se stane, že se při reklamě bavíme, 

anebo že nás reklama donutí přemýšlet nad určitým problémem.41 Formou 

reklamy též může být politická prezentace, kdy se jednotliví politici, zejména 

před volbami „prodávají“ veřejnosti za jejich podporu ve volbách.  

Kromě intencionality se reklama vyznačuje také svou procesuálností. Vliv 

reklamy se rozvíjí v několika etapách. Nejstarším z modelů, které tyto etapy 

popisují je model LSB, v angličtině look, stay, buy, tedy podívej se, zastav se a 

kup. V dnešní době se preferuje označení těchto etap tzv. modelem AIDA, 

jehož název pochází z prvních písmen anglických názvů jednotlivých etap, tedy 

attention, interest, desire a action, do češtiny přeloženo jako přilákat pozornost, 

vzbudit zájem, vyvolat touhu a přivést k činu. Modelu AIDA je podobný model 

ADAM, který vypouští etapu vzbuzení zájmu (interest) a přidává etapu 

zapamatování si značky (memory), přikládá tedy důležitost též přízni značce do 

budoucna. DIPADA je nejnověji „doporučovaný model mající zachytit 

strategicko-komunikační záměry reklamy.“42 Model DIPADA obsahuje etapu 

definování (definition), identifikace (indentification), důkazu (proof), přijetí 

(acceptance), touhy (desire) a akce (action). Model se však zdá příliš 

                                                 
40

 ŠEBESTA, K. Reklama jako funkční styl?, Čeština doma a ve světě, FF UK, Praha 1998, s. 
194. In PRAVDOVÁ, Markéta. K povaze reklamního diskurzu [online]. Dostupné z www: 
<http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7690> 
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 Výborným příkladem reklamy „k zamyšlení“ je reklama na Projekt tolerance Vlády České 

republiky, kde je zobrazen ultrazvukový snímek plodu se sloganem „Poznáte barvu jeho pleti?“ 
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 ČMEJRKOVÁ, Světla. Reklama v češtině: čeština v reklamě. 1. vyd. Praha: Leda, 2000, 258 

s. ISBN 80-85927-75-6. S. 20 
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komplikovaný, proto je nadále více využíván model AIDA. Tyto modely jsou 

ovšem pouze částí širšího komunikačního procesu. 

4.2 Reklama jako komunikační proces 

Reklama je procesem marketingové komunikace a je vnímána jako 

komunikační akt. Jako takovou můžeme popsat její průběh na základě 

komunikačního modelu stejně jako ostatní komunikační akty.  

4.2.1 Komunikační model 

Jako základ poslouží Laswellův přenosový model komunikace, tedy kdo- 

říká co- jakými prostředky- komu- s jakým účinkem.43 

Odesílatelem zprávy může být jednotlivec, nebo skupina jedinců, kteří se 

na vytváření sdělení podílejí. Co se týče reklamy, jedná se většinou o 

pracovníky reklamních agentur nebo reklamních oddělení zadavatelů reklamy. 

Tito lidé vkládají do tvorby reklamy své zkušenosti, názory a svůj pohled na 

svět. V širším kontextu můžeme za odesílatele označit též všechny účastníky 

výroby reklamy, tedy i herce, režiséra, střihače atd. Reklama tedy může 

odpovídat představám tvůrce, ale nemusí se shodnout s představami 

příjemce.44 Sdělení je vytvořeno tak, aby na příjemce mělo co možná největší 

vliv, vyvolalo u příjemce psychické procesy, které jsou žádoucí podavatelem 

reklamy.  

Informační kanál neboli médium, disponuje určitými charakteristikami, 

které nemůže ovlivnit ani podavatel, ani příjemce. Oba dva účastníci 

komunikace se mohou rozhodnout pro užití určitého typu média. „Dle názoru 

některých autorů není médium jen zprostředkovatelem či nositelem informace 

mezi oběma stranami komunikačního procesu, ale je samo o sobě nositelem 

sdělení“.45 Média mají nezanedbatelný vliv na příjemcovo vnímání sdělení. Už 

jen tím, že média v závislosti na typu (rozhlas, televize apod.) zaměstnávají 
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 Marketingová komunikace by šla také předvést na Jakobsonově funkčním modelu 
komunikace.  
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rozdílné smysly člověka. „Ovlivňují nejen svobodu jeho vnímání tím, že ho 

připoutávají ke zdroji projevu (např. televize, tisk), ale i svobodu časovou.“46 

Časovou svobodou se vyznačuje pouze tisk, ke kterému se může příjemce 

obrátit, kdy sám uzná za vhodné.  

Důležitou součástí, která ovlivňuje sdělení je i role příjemce. Dle 

Vysekalové můžeme příjemce sdělení vnímat ve třech základních rovinách: 

1. Příjemce jako osobnost. Každý jednotlivec se v průběhu 

života utváří. Formují se jeho postoje, názory a hodnoty, 

které ovlivňují i jeho vnímání komunikovaného sdělení. 

2. Příjemce jako člen skupiny. Jednotlivec je součástí 

sociální skupiny, která zastává určité postoje, názory a 

hodnoty a tyto působí na jedince, který je jimi ovlivněn. Na 

základě idejí stanovených skupinou hodnotí příjemce 

nejen svět okolo sebe, ale také sebe samotného a určuje 

se tak i jeho vztah k médiím. Skupina může také posloužit 

jako možná cesta šíření komunikovaného sdělení 

nepřítomným příjemcům.  

3. Příjemce jako člen společnosti. Společnost představuje 

normy, které jsou v dané kultuře uznávány za platné. Je to 

určitý rámec, ve kterém jedinec žije a určuje tak přijímání 

sdělení příjemcem (stejně jako podobu sdělení).47 

Komunikační proces může být zasažen rušivými šumy. Výsledek 

komunikačního aktu může tedy být výrazně ovlivněn či narušen řadou externích 

i interních činitelů. Tyto šumy mohou být různé povahy. De Vito popisuje čtyři 

druhy šumu: fyzický, fyziologický, psychologický a sémantický. Šumy fyzické 

povahy pochází ze zdrojů mimo odesílatele a příjemce, může se tedy jednat 

například o hluk v místnosti, který příjemci překazí poslech rozhlasu. 

Fyziologické šumy jsou překážky, které postihují odesílatele nebo příjemce, 

například vada zraku. Za šumy psychologické jsou pokládány kognitivní nebo 
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mentální interference. Tyto představují například předpojatost, emoce apod. A 

konečně šumy sémantické znázorňují rozdílně pochopené významy, nastávají 

tehdy, pokud lidé mluví rozdílnými jazyky, používají slova, kterým druhý 

nerozumí atd.48  

4.2.2 Kódování, dekódování 

Důležitou součástí komunikačního aktu je samo kódování zprávy 

odesílatelem a její dekódování příjemcem. „Myšlenky obvykle převádíme do 

takového kódu, kterému druhý rozumí (…) Někdy ovšem chceme vyloučit 

z komunikace všechny ostatní, a tak použijeme jazyk, nebo žargon, kterému 

rozumí jen jeden z posluchačů.“49  

Teorii kódování a dekódování rozvinul zejména představitel 

Birminghamské školy Stuart Hall.50 „Každé mediální sdělení musí být 

zakódované (enkodované) do nějakého sdělitelného tvaru.“51 Pokud tedy má 

být reklama správně pochopena, musí mít určitou srozumitelnou formu a obsah, 

které příjemce rozezná a může dekódovat. Každé médium je jiné povahy, proto 

každé používá jiné kódování. Zpráva v rozhlase vyvolá v příjemci jiné reakce 

než tatáž zpráva v televizi.  

„To jak si člověk ‚rozbalí‘ konkrétní text, zcela nepochybně ovlivňuje to, 

jaký smysl mu nakonec přisoudí.“52 Pokud bylo sdělení správně zakódované, 

dokáže jeho příjemce rozeznat hlavní znaky tohoto sdělení, avšak to, jaký 

přisoudí sdělení konečný smysl, záleží na jeho životních názorech, 

zkušenostech a postojích, které se do konečné interpretace promítnou. Tvůrci 
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sdělení si toto uvědomují a snaží se proto formovat jej tak, aby dovedly 

příjemce k zamýšlené interpretaci.53 

4.2.3 Kontext 

Veškerá komunikace probíhá v nějakém kontextu. Tento kontext může 

mít různé podoby, Vybíral mluví o tzv. kontextu vnitřním a vnějším. Burton a 

Jirák o kontextu situačním, kontextu produkce a kulturním kontextu.  

Vnitřní kontext je sestaven ze souboru našich poznatků, emocí, 

charakteristických rysů, atd., jsou to data, která si neustále osvojujeme, měníme 

a doplňujeme. „Vnější kontext má podobu sociálně psychologickou (např. 

množství přihlížejících), systémovou, kulturní, společensko-politickou a 

technickou.“54 Sem Vybíral začleňuje všechny možné situace, které nejsou 

ovlivnitelné vnitřními dispozicemi jedince, ať už se jedná o vlastní situaci, ve 

které se jedinec nachází, či kulturní determinaci.  

Situace a okolnosti, ve kterých jsou daná sdělení přijímána, vytvářejí 

situační kontext. Jednotlivé typy mediálních sdělení jsou přizpůsobovány tak, 

aby zastihla své adresáty v určitém situačním kontextu. Například reklamy na 

dětské hračky jsou nejčastěji vysílány dopoledne o víkendech, v čase, ve 

kterém je největší pravděpodobnost, že děti budou televizi sledovat. Při 

sledování pořadu jsou reklamy vnímány jako přestávka, jsou proto hlasitější než 

samotný pořad, aby je diváci slyšeli i přes rozhovor s ostatními nebo například 

z kuchyně, kam si odešli pro občerstvení. Mediální sdělení jsou vytvářeny 

v určitém kontextu, kontextu produkce. Tento zahrnuje veškeré okolnosti, 

vyskytující se při výrobě sdělení. Ať už jsou to vztahy na pracovišti nebo 

postupy výroby, či použitá technika. Jak na podavatele, tak i na příjemce má 

vliv kontext kulturní. Sdělení je formováno i přijímáno v určitých kulturních 

podmínkách. Výroba i přijímání sdělení jsou tedy kulturně determinované 

procesy. Oba procesy závisí na normách, pravidlech a úzech, které jsou pro 

danou kulturu klíčová. Při sledování pořadů zahraniční produkce, se tedy může 

stát, že nepochopíme určité situace, narážky apod. jelikož byly vyrobeny v jiné 
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kultuře, než v které se nacházíme (Například film Kolja byl upraven pro 

americké publikum tak, aby více odpovídal jejich kulturním standardům).55  

4.2.4 Zpětná vazba  

Jako každá jiná komunikace, i reklama vyvolává zpětnou vazbu, reakci. 

„Každá zpětná vazba, ať už má jakoukoliv podobu, však zcela nepochybně 

další vývoj komunikace ovlivňuje.“56 V interpersonální komunikaci dostáváme 

zpětnou vazbu ihned na základě verbálních i neverbálních reakcí partnera. 

V reklamě je zpětná vazba získávána buď ve formě změny spotřebního 

chování, nebo ve formě výsledků výzkumu trhu. Vybíral dělí zpětnou vazbu na 

pozitivní a negativní. Pozitivní zpětná vazba vede k podpoře daného výstupu. 

V interpersonální komunikaci tedy vede k posílení chování, které bylo dosud 

předváděno. V reklamě pak může vést k posílení četnosti reklamy, či jejího 

výskytu napříč jinými komunikačními kanály. Negativní zpětná vazba naopak 

koriguje výstup tak, že se v určitém ohledu omezí. V interpersonální komunikaci 

tedy může vést k sebekritice a změně v dosavadním vystupování. Na poli 

reklamy se pak může projevit omezením výskytu reklamy, pozměněním, či 

úplným stažením.  

4.3 Strategie užívané v reklamě 

Reklama užívá určitých prostředků, které pomáhají ke správnému 

pochopení příjemcem. Snaží se, aby přenesla své sdělení jasně a čistě ve 

srozumitelné formě a v čase, který má vymezený.  

4.3.1 Reklama a reprezentace 

Stejně jako i jiné mediální sdělení užívají reklamy stereotypy. „Protože 

používají stereotypy, mají také tendenci předkládat hodnotová sdělení v těchto 

stereotypech obsažená.“57 Užívání stereotypů v reklamě je pro její tvůrce velice 

výhodná strategie. Užití stereotypů napomáhá k upoutání pozornosti a rychlé 
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orientaci ve sdělení. Dochází tak k přijmutí hlavního významu reklamy 

publikem, neboť publikum chápe hodnotové sdělení, které stereotyp předkládá 

a pravděpodobně se s tímto hodnotovým soudem také ztotožní. Stereotyp je 

totiž „souhrn úsudků o osobnostních rysech nebo fyzických vlastnostech celé 

skupiny lidí“58 a jako takové jsou součástí socializace. Užíváním stereotypů 

reklama tyto stereotypy ještě posiluje. Například v reklamě na čisticí prostředky 

se zřídka kdy objeví muž, což ještě více ujišťuje pozici ženy v domácnosti.  

Reklama také často užívá ve spojení se stereotypy intertextualitu, tedy 

často odkazuje k jiným žánrům či textům aby zaujala pozornost a zvýšila 

účinnost. Důležité ovšem je, aby divák text, ke kterému reklama odkazuje, znal 

a dovedl jej přečíst tak, jak bylo výrobcem zamýšleno. Intertextualita je 

využívána v jednoduchých i složitých formách. Jednoduchá forma intertextuality 

může být představována například citátem známé osobnosti, nebo modifikací 

takového citátu. S komplikovanější formou intertextuality se setkáváme pouze 

zřídka. V reklamách díky intertextualitě vidíme superhrdiny, viníky atd. jen aby 

ukázali na hodnoty, které oni sami (či daný žánr) představují.59 

4.3.2  Persvazivní prostředky 

Persvazi lze chápat jako „způsob ovlivňování postojů a jednání člověka 

rozumovým přesvědčováním a věcnou argumentací.“60 Jejím cílem je změnit 

postoje či chování přijímatele sdělení. Persvaze je druh komunikace, která je 

záměrná a cílí na změnu myšlení, přesvědčení, postojů, názorů či chování 

adresáta. Důležitým faktem je, že se nejedná o nátlak, protože je zde stále 

zachována myšlenka svobodné vůle.61 

Model pravděpodobnosti osvojení (ELM) autorů Petty a Cacioppo 

rozlišuje dva hlavní procesy persvaze. Přímý proces persvaze představuje 
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přesvědčování pomocí argumentů, které si adresát vyslechne a s pomocí svých 

zkušeností je vyhodnotí. Vyhodnotí-li je kladně, dochází ke změně v jeho 

postojích, které jsou zpravidla velice stabilní a zjevné. Periferní proces persvaze 

má spíše manipulativní či sugestivní povahu. Na rozdíl od přímého procesu, 

který vyžaduje zapojení poznávacího úsilí, periferní proces se toto úsilí snaží 

minimalizovat.62 

Pesrvaze ve spojení s reklamou má povětšinou negativní konotace, 

jelikož se předpokládá, že její význam tkví pouze ve zmanipulování adresáta. 

Ovšem v reklamě může mít persvaze i pozitivní účinky, například v reklamních 

kampaních podporujících třídění odpadu, bezpečný sex aj. „V masových 

médiích dochází k mísení sdělení různé funkce- informativní, persvazivních, 

vzdělávacích a zábavních. Tato sdělení se zřejmě vzájemně ovlivňují (…) a 

není zřejmé, nakolik je publikum schopno v jednotlivých sděleních jejich hlavní 

funkci rozpoznat.“63 

Burton a Jirák řadí mezi hlavní persvazivní prostředky opakování, 

odměnu, trest, apel na sdílené hodnoty, ztotožnění a nápodobu, skupinovou 

identitu, splněnou touhu, potřeby a provokaci.  

Známé latinské úsloví praví „Opakování matka moudrosti“, repetitio 

mater studiosum, a platí to nejen ve studiu, ale též při neustálém opakování 

jména značky, či hlavního sloganu tak, že pak každý když slyší jméno 

automobilové značky Škoda, vybaví se mu slogan Simply clever.  

Reklamy také často nabízejí různé druhy odměn, ať už jde o odměny 

materiální (například teleshoppingové „Zavolejte nyní a získáte jedinečnou 

slevu a k tomu další výrobek zdarma“) nebo psychologické (například v reklamě 

na čisticí prostředek Cif  bylo odměnou neznámému rytíři to, že se stal 

královnou, tedy v reálném životě se žena díky správné volbě čisticího 

prostředku stane královnou své domácnosti).  

Opačným persvazivním prostředkem je trest, představující postih za 

neuposlechnutí reklamního sdělení a nezakoupení produktu (například 
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v reklamě na Chytrý spořící účet ING konto se dozvídáme, že pokud budeme 

své finance ukládat jinam, nezhodnotíme je; a trest v podobě vypadaných zubů 

nás stihle i v případě, že nebudeme používat zubní pastu Paradontax).  

Skrze sdílené hodnoty, se kterými se většina adresátů ztotožňuje, 

reklama pomocí propojení takových hodnot a produktu tento produkt 

prezentuje. Každý chce přece bezpečnost pro svou rodinu, kterou mu nabídne 

pouze vůz dané značky.  

„Zubní náhrada dobře seděla, jen když se pod ní něco dostalo, tak to 

tlačilo jak kamínek v botě.“64 Říká v reklamě na Fixační krém Corega postarší 

dáma. Mnoho dalších se s ní ztotožní a napodobí její příklad tak, že změní své 

spotřební chování a produkt zakoupí.  

Náležitost ke skupině lidí je pro každého jednotlivce důležitá. Tohoto 

faktu užívají i reklamy. Často se snaží zlákat jedince k připojení se do skupiny 

lidí, která je pro něj přitažlivá. Tak je tomu třeba při nabízení členství v různých 

fitness centrech.  

Reklamy také ukazují, jak si lidé mohou splnit své touhy. Zakoupí-li 

například čokoládu Margot, budou se cítit, jakoby se právě nacházeli na 

písečné pláži pravděpodobně na Havajských ostrovech.  

Mnoho reklam jako persvazivní prostředek využívá motiv potřeby. 

Předvádějí adresátovi mnoho důvodů, proč právě oni produkt potřebují. 

Například muži si potřebují koupit deodorant Axe, aby získali jakoukoliv dívku, 

kterou budou chtít.  

Firma Benetton je proslavená svými reklamami, ve kterých využívá 

provokace jako persvazivního prostředku. Na reklamních plakátech firmy 

můžeme vidět například líbajícího se prezidenta Spojených států amerických 

Baracka Obamu s čínským prezidentem Chu Ťin-tchaem, fotografickou montáž, 

která je součástí kampaně Unhate (2011). Tedy další z provokativních kampaní 

firmy Benetton.65 
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4.4 Hyperrealita a simulakra (Jean Baudrillard) 

Jean Baudrillard byl francouzský teoretik, nejčastěji považovaný za 

filosofa (představitele katastrofického filosofického diskursu), sociologa či 

kulturního diagnostika. Ve svých úvahách o postmoderní společnosti se zabýval 

zejména hyperrealitou, mizením skutečnosti a simulacemi. 

Média interpretoval Baudrillard jako „key simulation machines which 

reproduce images, signs and codes which in turn come to constitute an 

autonomous realm of (hyper)reality and also to play a key role in everyday life 

and the obliteration of the social.“66 Následkem tohoto procesu se proměnil 

vztah mezi reprezentací a realitou. Zatímco dříve byla média vnímána jako 

zrcadlo, které odráželo a reprezentovalo realitu, dnes média vytvářejí 

hyperrealitu. 

Koncept hyperreality předkládá Baudrillard na příkladu Disneylandu. 

Baudrillard tvrdí, že Disneyland se prezentuje jako fiktivní svět, aby vzbudil 

dojem, že ostatní svět je reálný. Disneyland tedy existuje proto, aby „(to) 

conceal the fact that it is the ‘real’ country, all of ‘real’ America, which is 

Disneyland“ 67, když ve skutečnosti se celá Amerika ocitá ve sféře hyperreality a 

simulací. Hyperrealita je reálnější než reálné stejně jako když modely 

Spojených států se jeví více reálnými v Disneylandu než jejich příklady ve 

společenském světě, pak se Spojené státy stávají více jako Disneyland.68 

Baudrillard tedy tvrdí, že se postmoderní společnost ocitá v situaci, ve 

které znaky již neodkazují ke svým referentům v realitě. Postmoderní 

společnost žije v hyperrealitě, kde kopie již neodkazují k originálu, ale odkazují 

k dalším kopiím anebo samy k sobě. Čím dál více oblastí společenského života 
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je tvořeno pouhými reprodukcemi. V hyperrealitě vznikají simulakra, neboli 

signifikace, ve kterých již není třeba skutečných, reálných, referentů. 

Právě reklama může posloužit jako příklad simulakry. Jak již bylo 

zmíněno dříve, znak je složen ze slova a mentálního obrazu, který odkazuje ke 

skutečně existujícímu předmětu, reklama ale „takes a signifier, a word that has 

no traditional relation with the object being promoted, and attaches it to that 

object. The ad constitutes a new linguistic and communications reality. These 

floating signifiers derive their effects precisely from their recontextualization in 

the ad. “69 Jako příklad Poster uvádí propojení vosku na podlahu s prvky 

romantiky. 

Dle Baudrillarda je reklama účinná ne proto, že by lidé reklamě věřili, 

také nevidí příčinu v podvědomé manipulaci, ale proto, že vytváří nový jazyk, 

nový „set of meanings which everyone speaks or better which speaks 

everyone.“70 Její společenský efekt tedy neleží ani v ekonomické, ani 

v psychické rovině, ale v lingvistické. Právě díky komunikaci reklamy si 

kupujeme výrobky, ovšem „the commodity-object in the TV ad is not the same 

as the one taken home from the store and consumed. The latter is useful but 

prosaic, efficient but forgettable, operational but ordinary. The object in the ad 

and in the store display is magical, fulfilling, desirable, exciting. “71  

Příčina hyperreality leží ve změně způsobu signifikace. V době 

klasického kapitalismu, tedy v době před hyperrealitou, znaky měly své 

referenty v materiálních předmětech a způsob signifikace je proto označován za 

referenční. V době masových médií se způsob signifikace proměnil 

z referenčního, který představoval kontextualizaci a linearitu, v informační, jež 

                                                 
69

 „bere označující, slovo, které nemá žádný tradiční vztah k propagovanému objektu, a 
k tomuto objektu jej připojuje. Reklama vytváří novou lingvistickou a komunikační realitu. Tato 
plovoucí označující odvozují své účinky právě ze své rekontextualizace v reklamě.“  

POSTER, Mark. The Mode of information: postctructuralism and social context. Chicago: Polity, 
1990, vii, 179 s. ISBN 0-226-67596-3. S. 58 

70
 „soubor významů, kterým každý mluví nebo raději, který mluví každým.“  

Tamtéž 

71
 „produkt- objekt v televizní reklamě není stejný jako ten, který je zakoupen v obchodu a doma 

spotřebován. Ten druhý je užitečný, ale všední, účinný, ale zapomenutelný, funkční, ale 
obyčejný. Objekt v reklamě a ve výloze obchodu je kouzelný, naplňující, potřebný, vzrušující.“ 

POSTER, Mark. The Mode of information: postctructuralism and social context. Chicago: Polity, 
1990, vii, 179 s. ISBN 0-226-67596-3. S. 63 
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předkládá domněle objektivní soubor izolovaných dat.72 Informační způsob 

signifikace je nejvíce viditelný právě v reklamě, kde „floating signifiers are 

attached to commodities only in the virtuoso communication of the ad (…) 

language is remade, new connections are established in the TV ad through 

which new meaning emerge .“73  

Dle Baudrillarda je to tedy právě komunikace reklamy, která nás svádí ke 

koupi výrobku. Reklama využívá jazyk a vytváří nové konotace mezi 

jednotlivými významy pomocí nových signifikací.  

4.5 Zvuk a obraz reklamy 

Tato práce se ve své praktické části zabývá audiovizuálními reklamami, 

proto je vhodné zmínit též vliv obou složek, tedy zvuku a obrazu, na vnímání 

reklamního sdělení.  

4.5.1 Zvuk 

V reklamě se mohou vyskytovat zvukové obrazy v různých podobách. 

Může se jednat o slogan, melodii, zvuky a jiné akustické vjemy. Užití zvukových 

obrazů v reklamě vede k jejímu lepšímu zapamatování a pozitivně též ovlivňuje 

spotřební chování. Kroeber- Riel rozlišuje zvukové obrazy využívané v reklamě 

do tří skupin:  

1. Audiovizuální obrazové jednotky- takové jednotky, které 

propojují zvuk s obrazem jako je tomu například v reklamě 

na zubní pastu Paradontax, kde jasně slyšíme zvuk, když 

se zub odráží od povrchu umyvadla. 

                                                 
72

 Přechod od referenčního k informačnímu modu signifikace je nejlépe vidět ve vývoji tisku. 
Primárně byly noviny spojeny s určitým souborem názorů, které se týkaly například politiky, 
postupně se však začaly profilovat jako zdroje objektivních zpráv a pravd. V českém prostředí 
by v tomto případě šlo zmínit mnoho deníků, například Rudé právo, dnes pouze Právo.  

73
 „plovoucí označující jsou připojeny k produktům pouze ve virtuosní komunikaci reklamy (…) 

jazyk je přetvořen, v televizní reklamě vznikají nová spojení, skrze která vyvstávají nové 
významy“ 

POSTER, Mark. The Mode of information: postctructuralism and social context. Chicago: Polity, 
1990, vii, 179 s. ISBN 0-226-67596-3. S. 62 
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2. Samostatné akustické obrazy, jednoduché melodie, 

šlágry- takové obrazy, které nám navozují určitý dojem, 

například píseň O sole mio nám připomíná Itálii. 

3. Akustické obrazy, které jsou teprve reklamou propojeny 

s vizuálními obrazy- většinou se jedná o hudbu napsanou 

speciálně pro daný reklamní spot.74 

Hudba v nás může vyvolat různé emoce a nálady. Na základě rozdílných 

parametrů hudby lze tedy vytvořit vhodně odpovídající zvukovou stopu pro daný 

produkt. Zatímco durové stupnice navozují spíše pozitivní emoce, mollové jsou 

pravým opakem a evokují smutek. Dalším aspektem je melodie, která může být 

buď vzestupná, nebo klesající a také tempo hudby. Všechny tyto proměnné 

mají na výsledný akustický obraz nesmírný vliv. Pokud má například reklama 

předávat emoce jako je štěstí, je většinou doprovázena hudbou, která je 

posazená v durové stupnici v rychlém tempu. Máli naopak navozovat smutek, 

bude melodie v mollu hraná pomalým tempem. Výborným příkladem je Óda na 

radost, důstojně a slavnostně znějící hymna Evropské unie, komponovaná 

v durové stupnici, vzestupné melodii a pomalém tempu.  

Stejně jako jsou důležité hudební parametry, jsou důležité i hudební 

nástroje, které se též podílejí na vytváření celkového akustického obrazu. 

Hudební nástroje jsou mnohdy spojovány s určitými situacemi, jejich zvuk je 

denotován s danými okolnostmi. Foukací harmonika připomíná divoký západ, 

ale také námořnické prostředí. Lesní roh je spojován s lovem, lesem, ale též 

s poštovním dostavníkem. Kastaněty se pojí Španělskem a jeho kulturou. Je 

tedy důležité vhodně zvolit i sestavu hudebních nástrojů, které budou akustický 

obraz reprezentovat.75 
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 KROEBER- RIEL, W. Bildkommunikation. Imagerystrategien für die Werbung. Vahlen, 
Mnichov, 1993. In: VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: 
Grada, 2012, 324 s. ISBN 978-80-247-4005-8. S. 167 

75
 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, 324 

s. ISBN 978-80-247-4005-8. S. 169 
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4.5.2 Obraz 

Vizuální složka reklamy může být posuzována v různých kategoriích, 

jakou jsou například perspektiva, rozložení textu, použité symboly atd. Jednou 

z nich je také vnímání barev, kategorie, která má veliký vliv na naše pocity.  

Barva je vjem, který je výsledkem elektromagnetického vlnění. Různé 

barvy představují různé vlnové délky. Kromě těchto fyzických vlastností mají ale 

barvy i svůj psychologický význam, který jako první začal zkoumat Johan 

Wolfgang Goethe. Barva je dle Goetheho „…záležitostí duše, projevuje se jako 

síla, která spojuje člověka se silami vesmíru, a její účinky podléhají 

zákonitostem přírodních dějů“.76 Goethe se také zabýval harmonií barev a 

rozdělil barvy na aktivní (teplé) a pasivní (studené).  

Stejně jako hudba, vyvolávají i barvy v lidech nejrůznější pocity. Ačkoliv 

se preference barev napříč jednotlivci liší, lze se dobrat obecných poznatků, 

které nejvíce propracoval Max Lüscher, švýcarský filozof a psychoterapeut. 

Stejně jako Goethe se i Lüscher zabýval harmonií barev, jejíž koncept předložil 

v knize Čtyřbarevný člověk. Čtyřbarevný člověk je dle Lüschera ten, který „při 

svém prožívání, myšlení a jednání vychází ze čtyř variant sebecitu: sebeúcty 

(zelená), sebedůvěry (červená), spokojenosti (modrá), vnitřní svobody (žlutá).“77 

Každá z těchto barev představuje rozlišné vjemy, které v člověku vyvolává- 

červená přináší vzrušení, aktivuje, tmavomodrá klid a uvolnění, namodralá a 

tmavá zelená působí tvrdě a pevně, a světležlutá lehce, otevřeně.  

V reklamě se těchto znalostí využívá k posílení určitých emocí spojených 

s výrobkem zejména v rovině smyslů. Podle Behrense tak například růžová 

vyvolává pocit sladkého, zatímco červená pálivého, kořeněného, křupavého, a 

zelená hořkého či slaného. Záleží též na odstínu barvy, světle modrá podněcuje 

pocit měkkosti, zatímco tmavomodrá hrubosti. Pomocí těchto poznatků užívá 

marketingová komunikace různých barev podle druhu výrobku. Tyto jsou pak 

                                                 
76

 PEČINKOVÁ, P. Barvy v našem životě. In: Co říkají barvy o firmách. Interní publikace OKI a 
ČMS. Praha 2006. In: VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. 
Praha: Grada, 2012, 324 s. ISBN 978-80-247-4005-8. S. 94 

77
 LÜSCHER, Max. Čtyřbarevný člověk. Vyd. 1. Praha: Železný, 1997, 137 s. ISBN 80-237-

3491-1. S. 12 
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spojovány s určitými barevnými kombinacemi a tóny, například prací prášky 

využívají nejčastěji bílé, světlomodré a hnědé barvy.78 

Pro barevně harmonický dojem v reklamě je též důležitá jejich vhodná 

kombinace. Barvy se rozlišují na nepestré (černá, bílá a šedá) a pestré 

(ostatní). Při kombinaci pestrých a nepestrých barev je pouze důležité vědět, že 

„nepestré barvy stupňují intenzitu pestrých barev, pokud jsou použity vedle 

sebe.“79 Co se týče barev pestrých, jejich kombinační pravidla se odvozují od 

barevného šestnáctiúhelníku (viz obr. 5). Aby byly barvy v harmonii, musí dle 

Vysekalové jejich kombinace splňovat tyto pravidla: 

1. Pravidlo tón v tónu- kombinují se barvy sousedící, nebo 

kombinace ob jedno pole; 

2. Pravidlo jedné čtvrtiny- doporučuje se kombinovat barvy 

nacházející se v jakékoliv čtvrtině šestnáctiúhelníku; 

3. Pravidlo jedné poloviny- rozšiřuje prostor pro kombinaci 

barev oproti předchozímu pravidlu; 

4. Pravidlo kontrastu- doporučuje kombinovat protilehlé, 

kontrastní, barvy, přičemž jedna by měla vždy 

dominovat.80 

  

                                                 
78

 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, 324 
s. ISBN 978-80-247-4005-8. S. 171 

79
 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, 324 

s. ISBN 978-80-247-4005-8. S., S. 99 

80
 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, 324 

s. ISBN 978-80-247-4005-8. S. 100 
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Obr. 5 Barevný šestnáctiúhelník 

 

 

Vhodnou kombinací vizuálních a akustických obrazů tvoří marketingoví 

specialisté činnou reklamu. Oba dva aspekty zůstávají v mysli spotřebitele 

dlouho po zhlédnutí reklamy. Každý si občas vzpomene na reklamní slogan, či 

melodii, stejně jako mu barevné kombinace připomínají určitý produkt nebo 

značku. Pokud má být produkt spojen s pozitivními emocemi je tedy více než 

pravděpodobné, že audiovizuální reklama bude v dur stupnici a rychlém tempu, 

a bude používat pestrých barev vyvolávajících žádoucí pocity u cílového 

spotřebitele.  
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5 Sémiotická analýza kosmetických reklam 

Sémiotická analýza vybraných kosmetických reklam bude prováděna na 

základě metody Rolanda Barthese, jak ji předvádí ve své publikaci Mytologie. 

Reklamy budou propagovat různé kosmetické produkty, jako jsou například 

krémy, zubní pasta, sprchové gely či produkty dekorativní kosmetiky. Nejdříve 

bude popsána dějová linka reklamy. Dále bude prováděna analýza, ve které 

bude popsán primární a sekundární sémiotický systém.  

5.1 Axe Apollo: Na kosmonauta nemá nikdo 

Axe Apollo je reklama na sprchový gel od značky Axe. Značka Axe 

zahrnuje kosmetické produkty pro muže a spadá pod britsko-holandskou 

společnost Unilever. Série reklam Axe Apollo měla za hlavní úkol, kromě 

propagace samotného produktu, upozornit na probíhající kampaň značky. 

Kampaň sestávala z přilákání mužů, ale i žen, na stránky axeapollo.com, kde si 

měli vytvořit svůj vlastní profil astronauta a přesvědčit ostatní svým 

argumentem, proč právě oni by měli být vybráni jako jeden z 22 lidí, kteří díky 

Axe Apollo a společnosti Space Expedition Corporation vyletí do vesmíru. 

Reklamní spot Axe Apollo: Na kosmonauta nemá nikdo, má délku přesně jedné 

minuty. Tvůrcem reklamy je reklamní agentura Bartle Bogle Hegarty z Londýna 

a režisérem je Tim Godsall. 

5.1.1 Popis 

Příběh 

Děj se odehrává při hasičském zásahu v hořícím domě. Hasič 

zachraňuje dívku, která zůstala v domě uvězněna, ale díky hasičově odvaze je 

zachráněna. Ačkoliv se zdá, že je dívka hasičem okouzlena, v poslední chvíli se 

objeví na scéně kosmonaut, který je pro dívku mnohem atraktivnější. 

Spot začíná záběrem na tři hasiče, jeden z nich, zřejmě velitel, 

organizuje sbor a zbylí dva hasiči se snaží uhasit oheň. Na „velitelův“ pokyn se 

ostatní hasiči snaží dostat k ohni co nejrychleji. Najednou zásah ohromí výbuch, 

který zasahující hasiče odmrští dále od domu. Poté přijíždí na scénu další 

hasičský vůz. 
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Z vozu již pozoruje scénu hlavní hrdina, který v okně hořící budovy spatří 

mávající dívku, volající o pomoc. Při pohledu na dívku v nesnázích vyskočí 

hasič z ještě jedoucího vozu a ihned se za dívkou rozeběhne. Cestou se ho 

snaží ještě kolegové zastavit, ale hasič se jim vysmekne a vběhne do hořícího 

domu.  

Poté, co hasič vběhl do domu, jej kamera následuje a zaznamenává, jak 

se těsně za hasičovými zády řítí stropy budovy i schodiště po kterém vyběhl. 

V dalším záběru se dívka otáčí od okna, jako by věděla, že každou chvíli se ve 

dveřích objeví zachránce. Ten odhodí zbytky dveří či stěny, které přeskočí a 

dostane se k dívce právě ve chvíli, kdy padá další část stropu. Dívku obejme a 

lehce ji nadzvedne, oba si hledí do očí. Ihned ji však spustí zpět na zem, 

poodstoupí, shodí hasičskou helmu a svléká si bundu, dívka okolo sebe jen 

vyděšeně pozoruje šířící se oheň. Hasič oblékne dívce svou bundu přes 

ramena, zatímco dívka má stále vylekaný pohled. Hasič si dívku zvedne na 

rameno, vytáhne lano s karabinou, kterou zahákne přes visící lano uvnitř domu 

a snese se společně s dívkou dolů právě ve chvíli, kdy se za nimi začíná tvořit 

další výbuch. Hasič prorazí dřevěná vrata a vybíhá s dívkou v náručí 

následovaný ohromným výbuchem za jejich zády. 

Hasič odběhne s dívkou stranou a jeho kolegové pokračují ve své práci. 

Hrdina položí dívku, stále zabalenou v jeho bundě, na zem. Dívka pohlédne 

hasičovi do očí nejdřív polekaně, ale vzápětí se začíná na jejích rtech tvarovat 

úsměv. Při dalším záběru vidíme hasiče, který krátce pohlédne k zemi a opět 

svůj pohled vrátí k dívce, usmívá se a drží si její ruku u své hrudi a druhou 

rukou ji drží za rameno. Kamera se opět zaměří na dívku, která se na hasiče 

stále usmívá, ale náhle se zahledí kamsi za jeho záda, kde něco zaujme její 

pohled. Ihned si svlékne hasičovu bundu a rozeběhne se. Následně se zjeví 

kosmonaut v bílé kosmonautské kombinéze, který ve zpomaleném záběru kráčí 

podél hasičských vozů po mokrém povrchu. V tuto chvíli se přes záběr 

zobrazuje nápis „NA KOSMONAUTA NEMÁ NIKDO“. Za kosmonautem běží 

zachráněná dívka, za jejímiž zády můžeme vidět hořící dům a pracující hasiče. 

Když se dívka blíží ke kosmonautovi, on si odklápí štít helmy a divák může 

spatřit jeho tvář. Závěrečná scéna ukazuje dívku přibíhající ke kosmonautovi 
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zároveň s vyobrazením produktu a textem „ Axe Apollo Space Academy. Odleť 

jako muž. Vrať se jako hrdina. Přihlas se hned na axeapollo.com“ 

Dějiště 

Celý příběh se odehrává ve tmě. Nejvýraznějším prvkem, který utváří 

dojem z reklamy je oheň. Oheň je v reklamě všudypřítomný. Můžeme jej vidět 

buď v záběrech samotných, či je na něj odkazováno přítomností hasičských 

vozů a samotných hasičů.  

Hořící budova, ze které hasič dívku zachraňuje, vypadá jako stará 

továrna. Jedná se o cihlovou stavbu s velkými dřevěnými dveřmi. Kolem 

můžeme také v několika záběrech zaznamenat plechové popelnice a palety, 

které též napovídají, že se jedná o industriální budovu.  

Celkové prostředí, do kterého je reklama zasazena působí velice 

nebezpečně. Oheň, kterému, jak se zdá, se nelze vyhnout, je ještě více 

umocněn temným pozadím. Hasiči se snaží oheň uhasit, ale nedaří se jim to, a 

tak scéně vládne shon a stres záchranářů. Ruch na ulici před domem vidíme i 

během chvíle, kdy hasič pokládá již zachráněnou dívku na zem, a oba jsou do 

sebe zahleděni. Teprve když přichází kosmonaut, jakoby se vše utišilo a jediné, 

co může divákovi ještě připomínat předcházející scény, jsou blikající hasičské 

vozy. V poslední scéně, ve které běží dívka za kosmonautem, již nejsou žádné 

jiné rušivé elementy, oheň by snad mohlo připomínat pouze světlo, které 

vychází z místa, odkud dívka běží.  

Zvuk 

Ze začátku klipu je slyšet pouze hoření ohně, tekoucí voda a povely 

velitele hasičů. Následuje zvuk výbuchu a zvukový signál hasičské sirény, který 

oznamuje příjezd dalšího hasičského vozu a zároveň hasiče-hrdiny reklamního 

spotu. Hasič vidí v okně dívku, která volá velice vysokým hlasem o pomoc. 

Odtud začíná hlavní roli ve zvukové stopě přebírat hudba v rychlém tempu a 

durové stupnici, jejíž melodie postupně stoupá. V hudbě jsou použity smyčcové 

nástroje a bicí, které pomáhají v budování napětí. I přes tuto hudbu je stále 

slyšet oheň a padající časti domu. Hudba vyvrcholí spolu se zvukem výbuchu, 

který zazní, jakmile hasič s dívkou vyběhnou z hořící budovy.  
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Po té hudba na chvíli utichne a znova se ozvou smyčce, až když hasič 

položí dívku na zem. Nejde však již o rychlou, napínavou a vzrušující melodii, 

hudba se v tomto momentě na chvíli uklidní a pomalu zazní pár tónů 

připomínajících romantiku.  

Když si dívka všimne kosmonauta, opět se hudba dá do rychlejšího 

rytmu, jako první se ozvou bubny, které ohlašují kosmonautův příchod. Hudba 

již není tolik napínavá jako spíš vzrušující a důstojná. Spolu s hudbou se ozve 

hluboký mužský hlas ohlašující, že „na kosmonauta nemá nikdo“, po chvíli hlas 

pokračuje: „Axe Apollo Space Academy. Přihlas se hned na axeapollo.com a 

vyhraj šanci letět do vesmíru.“  

5.1.2 Analýza 

Postavy 

Reklama má ve svém příběhu tři hlavní postavy: hasiče, dívku a 

kosmonauta. Každá z těchto postav bude nejdříve analyzována samostatně a 

následně bude její mytologický význam zasazen do děje reklamy. 

Hasič 

Postava hasiče je v primárním sémiologickém systému označujícím. 

Jeho označovaným se stává vše, co hasič ve svém povolání vykonává. Tedy 

záchrana osob, zvířat a majetku, hašení požáru, zásah při živelných pohromách 

či úniku nebezpečných látek a jiných rizikových situací. Zároveň můžeme jako 

označující složku označit i kvality, kterými by měl oplývat každý hasič. Mezi tyto 

patří například odvaha, čest, šlechetnost, obětavost a spolehlivost. To vše nám 

udává výsledek dvou členů, označovaného a označujícího, tedy znak. 

Převedeme-li znak primárního sémiotického systému, tedy smysl, do 

formy mýtu, musíme všechny tyto vlastnosti naplnit novým označovaným. 

Označované bude pocházet z nějakého mýtu, který je v nás hluboce 

zakořeněný. Hledáme tedy postavu, která bude mít stejné vlastnosti i náplň 

života jako hasič. Nabízí se náboženský mýtus, pomocí kterého bychom mohli 

jako označované stanovit mytologickou postavu anděla. Anděl stejně jako hasič 

má zachraňovat lidi, konkrétněji jejich duše. Stejně tak i anděl by měl být 

odvážný, čestný, šlechetný, obětavý a spolehlivý. Jelikož hlavní hrdina mezi 
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hasiči se jako jediný rozhodl bojovat s ohněm a zachránit dívku před zkázou, 

jedná se o anděla strážného, který je schopen pro svěřenou duši obětovat vše. 

Spojitost hasiče a jeho mytologického významu anděla podporuje též příběhová 

linka reklamy, o které bude pojednáno později. 

Dívka 

Podle vizuální podoby je dívka v této reklamě mladou ženou okolo 

dvaceti let, je tmavovlasá a tmavooká. Označujícím je tedy v primárním 

systému dívka a označovaným je mladá žena, která ještě nedosáhla pohlavní 

dospělosti. Dívka v tomto věku se obvykle vyznačuje jistou bezstarostností, 

která ji může často přivést do problémů jako právě hlavní aktérku této reklamy.  

V mytologické rovině, která byla ustanovena na rovinu náboženskou, 

dívka vzhledem ke své situaci a k okolnostem ji doprovázející představuje 

hříšnici. Hříšnice jsou též bezstarostné a často se dostávají do potíží. 

Kupříkladu v této reklamě je vzhledem k povaze budovy záhadné, proč se dívka 

vyskytuje uvnitř, zvláště když nikde v záběrech není vidět jiných lidí, kteří by 

mohli být evakuováni z hořícího domu. Pravděpodobně neměla dívka v budově 

co dělat a páchala hřích. Samotná vizáž dívky, tedy například tmavá barva 

jejích vlasů, odkazuje k temnotě hříchu. Stejně tak je příznačné i ji její oblečení, 

zejména hluboký výstřih, který naznačuje její hříšnost.  

Kosmonaut 

Pod povoláním kosmonauta si každý pravděpodobně vybaví schopného 

muže, který je jak fyzicky, tak psychicky velice zdatný. Jako kosmonaut musí 

být muž ve velice dobré fyzické kondici, ale zároveň musí být vyrovnaný po 

psychické stránce a být inteligentní. Kosmonaut je tedy jakýsi alfa samec. 

Zároveň k jeho povolání patří výsada, kterou má pouze málo lidí a tou je 

cestování do vesmíru.  

V sekundárním sémiotickém systému v náboženské mytologii lze jako 

formu označit vše, co bylo o kosmonautovi zmíněno. Označovaným je pak 

nejvyšší substance náboženské mytologie, Bůh. Stejně jako kosmonaut, je i 

Bůh všestranný alfa samec, který vyčnívá nad všechny ostatní samce. Stejně 

jako kosmonaut cestuje do vesmíru, i Bůh se pohybuje v prostoru nad zemí. 
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Kosmonaut je navíc oblečen v bílé kombinéze. Bílá barva symbolizuje čistotu, 

jasnost a nevinnost, i všechny tyto vlastnosti patří k Bohu. Když kosmonaut 

přichází, má sklopenou helmu tak, že mu není vidět do tváře, stejně tak ani boží 

tvář neznáme. Ačkoliv později kosmonaut svou tvář ukáže, i prvotní zahalenost 

je podobenství Boha. 

Příběh 

V celém příběhu je jako velice výrazný prvek použit oheň. Oheň 

v primární naraci označuje zdroj světla, tepla a života, nespoutaný živel, ale též 

vášeň či hřích. V mytologickém systému pak v tomto případě vyjadřuje peklo. 

S tímto peklem se snaží bojovat hasiči- andělé. Pouze jeden se však při 

pohledu na trpící hříšnici rozhodne projít peklem a zachránit hříšnou duši, i 

kdyby jej to mělo stát tu vlastní. Hasič, anděl strážný, se postupně přes různé 

nástrahy, které mu pekelné plameny nachystaly, dostane ke svému cíli.  

Hříšnice se nachází již na samotném okraji propasti očistce (všude kolem 

je oheň a budova se začíná řítit), když k ní její anděl dorazí. Dle pohledu je 

sama překvapená, že přišla naděje na její záchranu, že andělé strážní existují. 

Mezi hříšnicí a andělem dojde na chvíli k očnímu kontaktu v době, kdy on ji 

nadzvedne ze země, jako by tento moment vyjadřoval jejich vzájemné 

porozumění a lásku, kterou k sobě náhle pocítili. Anděl si uvědomí situaci a bez 

váhání kvůli své svěřenkyni shodí svatozář (hasičskou helmu) a ovine ji svými 

křídly (bundou, kterou si svlékl), aby ji uchránil před pekelnými plameny. Poté 

anděl s hříšnicí slétnou z hořícího pekla na zem, přičemž uniknou smrtelným 

plamenům pouze o kousek.  

Když jsou oba již v bezpečí, dívka, hříšnice, se na anděla zahledí a 

usměje. Anděl nejdříve ostýchavě sklopí oči, ale poté opětuje dívčin úsměv. 

Když tu vzápětí se dívka zadívá za andělova záda, vymaní se z jeho křídel 

(svlékne si jeho bundu z ramen) a rozběhne se. Z ničeho nic se na scéně zjeví 

kosmonaut jako zjevení Boha. Kráčí neohroženě ve svém bílém rouchu. Dívka 

okamžitě ví, že Bůh je víc než anděl, a proto se rozhodne pro něj, pro alfa 

samce. Vše doprovází slogan „Na kosmonauta nemá nikdo“, který by 

v mytologickém významu zněl: „Na Boha nemá nikdo“, tedy větou 

v náboženské mytologii zcela pravdivou a potvrzující správnost analýzy.  
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Pokud bychom příběh reklamy přenesli do vyprávění podle klasické 

řecké mytologie, byla by postava hasiče interpretována jinak. Hasič by 

představoval postavu, která se v této mytologii nazývá hérós. Héróové byli 

považováni za polobohy. Za otce měli většinou bohy a jejich matky byly 

smrtelné ženy, případně mohli mít za matku bohyni a otce smrtelníka. „Ačkoliv 

nebyli bohy, jejich duch byl pokládán za nesmrtelný a často pomáhali lidem 

v nouzi.“81 Postupně (od 5. stol. př. n. l.) se rozšiřoval kult héróů, byly stavěny 

pomníky na jejich počest a byli uctíváni. Mezi hlavní vlastnosti héróa patřila 

čestnost a odvaha, vyznačoval se krásou a nadlidskou silou. Všechny tyto 

aspekty lze ztotožnit s prototypem hasiče. Dnes jsou hasiči bráni jako ochránci, 

i ve starověkém Řecku se mnoho měst „dovolávalo některého héróa jako 

zakladatele nebo ochránce a patrona.“82 Často však bylo chování řeckých 

hrdinů asociální, šlo jim totiž zejména o vlastní slávu a pro tu byli schopni udělat 

cokoliv. „Naproti tomu římský hrdina ztělesňoval ctnostného Římana, 

angažujícího se za své město a své ideály.“83 Ostatní postavy by měly stále 

stejný význam, tedy dívka jako smrtelná hříšnice a kosmonaut by zůstal bohem, 

ovšem ne již tím křesťanským, nýbrž bohem řeckým, pravděpodobně Diem.  

5.2 Dove Essential Nourishment Lotion (Vyživující 

tělové mléko) 

Tato reklama představuje tělové mléko značky Dove. Dove stejně jako 

předchozí reklama na značku Axe, spadá do britsko-holandské společnosti 

Unilever. Dove je značkou pěstící kosmetiky, do jejího sortimentu patří 

kosmetika pečující jak o tělo, tak o vlasy. Značka jako svou hlavní vizi 

představuje kampaň Objev svojí krásu, ve které nabádá ženy, aby se měly rády 

takové, jaké jsou.  

                                                 
81

 BARTHES, Roland. Mytologie. 2. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2004, 170 s. ISBN 
978-80-7363-359-2. S. 58 

82
 Tamtéž 

83
 BARTHES, Roland. Mytologie. 2. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2004, 170 s. ISBN 

978-80-7363-359-2. S. 72 
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5.2.1 Popis 

Příběh 

Dvacetisekundová reklama vypráví příběh žen, které nechtějí ukazovat 

svou pokožku, protože je suchá a matná, tím pádem nevzhledná. Až po 

objevení nového tělového mléka Dove dodají své pokožce správný vzhled a 

začnou ji odhalovat.  

Na počátku se zpoza závěsů objeví zamračený obličej ženy číslo 184, 

jejíž pohled míří k zemi, na které hned v dalším záběru schovává nohy za 

závěs. V příštím záběru je jiná žena (číslo 2), která je v prostřizích oblékána do 

dalších a dalších vrstev oblečení. Žena byla původně oblečena v tílku, postupně 

je však oblečena do halenky, svetrů, šal a klobouku tak, že nakonec není vidět 

ani kousek její pokožky. Během tohoto procesu se žena tváří čím dál tím více 

nešťastně, dokonce otevírá ústa a zaklání hlavu, jakoby zoufalstvím křičela. 

Další záběr ukazuje opět jinou ženu (číslo 3), která pozoruje své ruce, zatímco 

je zatíná v pěst a opět otevírá. Reklama pokračuje záběrem na ženu číslo 4, 

které nemůžeme vidět do tváře, neboť má zapnutý celý límec parky tak, že ji 

zakrývá i obličej.  

Prezentovaný produkt se objevuje poprvé až po těchto úvodních 

záběrech. Tělové mléko Dove je aplikováno do ženské dlaně. Obal produktu 

není vidět celý, můžeme vidět pouze přibližně polovinu, ze které však lze 

snadno vyčíst jméno značky a název produktu- body milk.85 Jak účinný tento 

produkt je nám představuje žena číslo 5 v další části reklamy, kde je nakreslené 

schéma pokožky, s poznámkou „Žádné jiné tělové mléko se nedostane hlouběji. 

Vrchní vrstvy pokožky (stratum corneum).” Viz obr. 6. 

  

                                                 
84

 Pro přehlednost budou ženy, které se v reklamě vyskytují označeny čísly. 

85
 Tělové mléko 
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Obr. 6 Žena kreslící strukturu pokožky 

 

 

Poté, co se divák dozví, že tělové mléko Dove působí do hloubky 

pokožky, objeví se další žena sedící na posteli, a oblečena do spodního prádla 

se usmívá a testuje hebkost své pokožky. Vzhledem k podobnosti této ženy 

s ženou, která kreslí působnost produktu, budeme předpokládat, že se jedná o 

tutéž osobu. Zákazníky mají přesvědčit i reakce žen, které se v úvodu 

zahalovaly a nebyly se svou pokožkou spokojeny. Žena č. 4, která měla ve 

svém prvním záběru parku zapnutou až přes hlavu, náhle jde, usmívá se a nyní 

již rozepnutou bundu si svléká. Také můžeme vidět celou postavu ženy č. 1, 

která v samém začátku reklamy ukázala pouze nespokojený obličej a nohy 

rychle schovala za závěs. Náhle otevřela závěs a vesele tančí.  

Reklama končí oddalujícím se záběrem na čtyři tělová mléka Dove 

s informací, že se jedná o novou řadu a produkty společnosti Unilever. 

Dějiště 

Reklama působí velice světlým a čistým dojmem. Pozadí všeho dění je 

světlé většinou bílé. V prvních záběrech vidíme ženu č. 1 a bílý závěs, následně 

její chodidla na světle hnědém chlupatém koberci. Žena č. 2, která je navlékána 

do vrstev oblečení se nachází v ložnici. Můžeme vidět otevřený šatník, 

povalující se kusy oblečení, roh postele, zrcadlový paraván a jiné dekorativní 

předměty. Následující žena č. 3, která pozoruje své ruce, se opírá o 

kuchyňskou linku. Divák toto může rozpoznat podle kuchyňské baterie, mixéru 
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a nádobí, které je v záběru viditelné stejně jako květiny na okenním parapetu. 

Žena č. 4 s obličejem zakrytým parkou se nachází na ulici. Za jejími zády je 

vidět procházející žena a vchod do neurčité budovy.  

Když se v reklamě představuje produkt poprvé, můžeme vidět pouze část 

produktu a dlaň, jak již bylo řečeno, zatímco rozostřené převážně bílé pozadí 

ukazuje jemný obraz žaluzií. Když žena č. 5 kreslí působnost tělového mléka do 

hloubky pokožky, je pozadí šediví a postupně tmavne směrem doleva.  

Následně je žena č. 5 zobrazena sedící na posteli, celý záběr trvá 

přibližně vteřinu. Postel je povlečena v bílém a za ní je vidět pouze bílé skříňky 

a okno s bílým závěsem.  

Stejně jako se ženy v dalších záběrech více odhalují, odhaluje se i 

pozadí, ve kterém se nacházejí. Žena č. 4 již na ulici pouze nestojí, ale jde po 

ní. Žena č. 1, která se schovávala za závěsem a nyní tancuje a drží se za něj, 

nám odhaluje, že se za jejími zády skrývá okno s výhledem na zeleň.  

Když se v závěru reklamy představuje podoba produktu, stojí všechna 

čtyři balení tělového mléka na bílém stole, v pozadí vidíme bílou zeď, na níž visí 

bílá polička s bílou vázou, a v pravé části jsou zatažené bílé okenní žaluzie.  

Zvuk 

Reklama je podkreslena písní složenou přímo pro tuto reklamu. Text 

písně koresponduje s obrazovým materiálem. A tak, když ženský hlas zpívá 

„nohy schovávat“, první žena v záběru schovává svá chodidla za závěs. 

V dalším záběru, kdy je žena č. 2 oblékána je zpíváno „a ruce schovávat“, 

v záběru, ve kterém žena č. 3 pozoruje své ruce „pokožka suchá, matná“ a 

další část „tak ji nechceš ukázat“ zaznívá již se záběrem na ženu č. 4.  

Melodie pokračuje dál, ale ozve se jiný ženský hlas, který již nezpívá, 

informuje o tom, že „nová vyživující mléka Dove nepůsobí jen tady,“ žena č. 5 

kreslí první šipku ukazující na povrch pokožky na schématu, „ale i tady“, tedy 

tam, kde žena dále kreslí druhou šipku, v hloubce pokožky. Zatímco žena č. 5 

kreslí do schématu epidermis srdce, hlas říká „žádné jiné tělové mléko se 

nedostane hlouběji“. Zbylé záběry, tedy když žena č. 5 sedí na posteli, žena č. 

4 jde po ulici a žena č. 1 tančí u závěsu, melodie pokračuje v pozadí a ženský 
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hlas dokončuje větu „pro dlouhotrvající hebkou a jemnou pokožku.“ Spolu 

s objevujícími se produkty v závěru reklamy hlas informuje: „Představujeme 

nová vyživující tělová mléka Dove.“ 

Zvukový podklad reklamy sestává z klavírního a kytarového doprovodu, 

přičemž ze začátku je slyšet zejména klavír a kytara se přidává postupně. 

Hudba je zahrána ve středním tempu v durové stupnici. Celkově navozuje 

melodie radostnou a živou náladu.  

5.2.2 Analýza 

Postavy 

Ačkoliv se v reklamě vyskytuje hned několik ženských postav, dají se 

jako hlavní označit pouze dvě. Jednou z těchto postav bude žena č. 5, tedy ta, 

která odhaluje působení produktu a následně sedí obnažena na posteli. Zbylé 

ženy budou souhrnně označovány za jednu postavu, neboť mají stejné 

charakteristické znaky. Všechny ostatní ženy totiž mají stejný problém, trpí 

suchou a matnou pokožkou a následně se jejich stav za pomoci použití 

produktu zlepší.  

Žena č. 1-4 

Ženy v této reklamě nejsou všechny stejné vizuální podoby, spojuje je 

ovšem jejich zahalování se a jejich nešťastné pocity, které dávají najevo 

pomocí obličejové mimiky. Pokud bychom měli označit ženy jako označující, 

pak označovaným zde bude žena nespokojená se současným stavem své 

pokožky.  

Převedeme-li tyto ženy do mytické roviny, označují smrtelné ženy, které 

touží po kráse bohyň. Většina žen ve starověku se o sebe snažila pečovat, aby 

se přiblížila k ideálu. Krásné ženy s bezchybnou pokožkou dostávaly ve 

starověké společnosti lepší postavení nežli ostatní ženy. Mnoho žen se proto 

snažila využít nejrůznější přírodní zdroje, aby vylepšily svůj vzhled. Například 

ve starověkém Řecku a Římě se hojně využívalo olivového oleje a kozího 

mléka. Obě tyto ingredience měly hydratovat pleť, aby byla hebká a zářivá. 
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Žena č. 5 

Tato žena v reklamě působí jako exemplární příklad ženy, která o svou 

pleť pečuje správně. Ona ví, že pleť je třeba hydratovat do hloubky, také vidíme 

její krásně zářivou pokožku ve scéně, kde sedí na posteli. Tato žena tedy 

označuje krásu.  

V mytologii bychom ji mohli přiřadit alespoň dvě postavy. Jednou z nich 

je Afrodíté. Afrodíté je řecká bohyně lásky, krásy a plodnosti. Afrodita se zrodila 

jako krásná bohyně z pěny v moři, která byla oplodněna semenem 

z vykastrovaných genitálií Urana. 86 Afrodíta vyhrála spor s Hérou a Athénou o 

nejkrásnější bohyni. Rozsoudit je měl trojský princ Paris, který vybral Afroditu, 

protože mu za odměnu slíbila lásku krásné Heleny. Právě Helena je druhou 

postavou, kterou bychom mohli ztotožnit s ženou č. 5. Helena byla dcerou Dia a 

Ledy, jejíž „nebývalá krása měla přinášet lidem smrt a destrukci.“87 Ve 

starověku považována za nejkrásnější ženu.  

K přirovnání ženy k Afrodíté vede kromě krásy i fakt, že je to právě ona, 

kdo ostatním ženám představí, sešle, kouzelný produkt, který je udělá 

krásnějšími. Naproti tomu k interpretaci ženy jako Heleny přispívá, že není 

zobrazována nijak nadpozemsky, spíše se jeví jako jiná smrtelnice s tím 

rozdílem, že její pokožka je krásnější než pokožka ostatních žen.88 

Příběh 

Reklama působí velice světlým a čistým dojmem. Symbolem čistoty a 

jasnosti, ale též nevinnosti je právě bílá barva, která převládá v pozadí v celé 

reklamě. Bílá též symbolizuje perfekcionismus a touhu po dokonalosti. Tyto 

atributy bílé barvy korespondují i s příběhem v reklamě. Většina z žen 

v reklamě je zobrazována v místnostech, které připomínají výhradně ženské 

prostředí. Je to například pokoj s otevřeným šatníkem a mnoho oblečením nebo 

kuchyně. Z pozadí, ve kterém se ženy nacházejí, můžeme rozpoznat mnoho 

předmětů, věcí.  
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 Spojení pěny a krásy se může též využívat v jiných kosmetických reklamách, například na 
sprchové gely.  

87
 DAY, Malcolm. 100 postav klasické mytologie: seznamte se s fascinující historií řeckých a 

římských bohů. Vyd. 1. V Praze: Metafora, 160 s. ISBN 978-80-7359-139-7. S. 126 

88
 Je použita znalost mytologie na středoškolské až vysokoškolské úrovni. 
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Žena, která v příběhu vyniká, žena č. 5, je však zobrazována odlišně. 

Nejdříve, když kreslí schéma, je za jejími zády vidět pouze světle šedé neutrální 

pozadí. Důležité ovšem je, že představuje princip, na kterém tělové mléko 

funguje. Již nestačí pečovat o pokožku běžným způsobem, ale je třeba si 

uvědomit, že pokožku je nutno vyživovat do hloubky. Tento jev popisuje Barthes 

v eseji Reklama na hloubku: „Pokožka se bez obtíží nabízí jako něco, co je 

poplatné svým hlubokým kořenům, tomu, co některé produkty pojmenovávají 

jako základní regenerační vrstvu, a to paradoxně v té míře, v jaké je především 

povrchem, ovšem povrchem živoucím, a tedy smrtelným, který může vysychat a 

stárnout.“89  

Ostatní ženy, tedy představují ty smrtelné, stárnoucí, vysychající. I proto 

se v úvodu reklamy všechny zahalují, aby nebyla vidět jejich nevyživená pleť. 

Avšak poté, co se na scéně objeví žena, Afrodíté či Helena, a představí 

ostatním ženám tělové mléko Dove, po kterém budou mít pokožku stejně 

krásnou jako ona a připodobní se tak jejímu ideálu, začnou se ženy obnažovat 

a pokožku ukazovat. Produkt v tomto případě hraje jakýsi kouzelný prostředek 

k získání krásy. Na závěr je tento produkt zobrazen v celé jeho podobě, v tomto 

obrazu převládá bílá barva, která svým významem potvrzuje celé reklamní 

sdělení. 

5.3 David Beckham Instinct Perfume  

Tato reklama představuje parfém značky David Beckham. David 

Beckham je dnes již bývalý anglický fotbalista, který hrál za týmy, jako jsou 

například Manchester United či Real Madrid. Beckham se stal slavnou 

osobností i mimo fotbalové hřiště a začal se angažovat i na jiných platformách. 

Jednou z nich je právě kosmetický průmysl, do kterého přinesl vlastní značku 

pojmenovanou po něm samotném. Do dnešní doby bylo pod jeho značkou 

představeno celkem dvanáct vůní, z čehož tři jsou věnovány ženám, na těchto 

spolupracoval se svou ženou Victorií. Vůně Instinct byla první vůní, kterou 

Beckham představil. Parfém uvedl na trh v roce 2005, ze stejného roku je tedy i 

reklama, která bude analyzována. Reklama je dlouhá pouhých 19 vteřin.  
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 BARTHES, Roland. Mytologie. 2. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2004, 170 s. ISBN 
978-80-7363-359-2. S. 65 
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5.3.1 Popis 

Příběh 

V prvním záběru je vidět muž, kráčející krajinou. Za jeho zády můžeme 

vidět mračna, která se převalují přes horu a blíži se k němu. Muž má ruce 

v kapsách a není mu vidět do obličeje. Je oblečen v džínech a tmavém saku. 

Následně je přiblížen záběr tak, že můžeme spatřit profil jeho obličeje, který je 

ovšem nerozpoznatelný, neboť se nachází ve stínu. Muž však ihned otočí 

obličej směrem k divákovi a ten již může rozpoznat, o koho se jedná.90 Reklama 

pokračuje záběrem na Beckhamovy ruce, které se již nenacházejí v kapsách, 

nýbrž volně splývají podél těla. Ve střídání s prostřihy na valící se oblaky 

můžeme následně vidět, jak se celá postava zahaluje do mračna. V jednom 

z prostřihů je detailní záběr na Beckhamův obličej, po jehož čele stéká kapka. 

Scéna stále eskaluje a v době, kdy je hlavní aktér téměř celý zahalen mraky, 

vidíme opět detailní záběr jeho obličeje, při kterém zavírá oči. Další záběr vede 

opět k jeho rukám, které nyní pevně svírá v pěst. Najednou ze záběru na 

postavu fotbalisty (zespoda a zezadu) vidíme, jak se dala mračna na ústup. 

David otevírá oči a kamera dále sleduje mraky, jak mizí. Protagonista otáčí 

hlavu směrem ke kameře, v obličeji má stále vážný výraz. Kamera opět zabere 

detailněji jeho obličej a on se usměje. Další záběry již patří představení 

produktu, lahvička s parfémem se svou přední stranou otočí směrem k divákovi 

a přiblíží se tak, aby byla její etiketa snadno čitelná a divák se mohl dozvědět, 

že se jedná o vůni David Beckham Instinct.  

Dějiště 

Celá reklama se odehrává na jednom místě. Jak již bylo řečeno, hlavní 

postava v úvodu kráčí krajinou a za jeho zády je hora a mračno. Mraky 

sehrávají v reklamě velice důležitou roli, neboť představují hlavní pozadí. Ze 

začátku můžeme vidět pouze nevinně vypadající bílé mraky, které se ovšem 

velice rychle stahují směrem k fotbalistovi. Najednou se bílé mraky mění 

v tmavé bouřkové a stahují se čím dál tím více k hlavní postavě. Okolo začne 

zuřit bouřka. Divák vidí blesky mezi rychle se hýbajícími tmavými mraky, ale též 
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 Samozřejmě za předpokladu, že divák tuto známou osobnost zná. 
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blesky odrážející se od Beckhamovy tváře. Pocit bouřky je ještě více umocněn 

rozhýbanou kamerou, která jakoby kopírovala pohyby větru při silné bouřce, vítr 

je též naznačován malými předměty létajícími kolem postavy. V momentě, kdy 

David zavře oči a zatne ruce v pěst, mračna se stejně rychle jako přišla, začnou 

oddalovat. I jejich barva se mění z tmavé opět na bílou. Blesky i vítr z ničeho nic 

zmizely a v dalších záběrech můžeme dokonce vidět v pozadí světlo 

připomínající slunce. Mraky zůstávají v pozadí, i když v záběru se objeví 

samotný produkt.  

Zvuk 

Reklamu doprovází velice napínavý až hororový zvuk. Celý zvukový 

podklad začíná hlubokými pomalými tóny. K hudbě se velice brzy přidávají 

zvuky, které připomínají křik lidí a křik připomínající duchy a nestvůry, jaký 

můžeme slyšet v hororových filmech. Je slyšet též zvuky ptáků. 

Po vyvrcholení akce a při stupu mraků se již ozývají vyšší tóny, které 

jsou doplněny zvukem podobné zvuku nasávání vzduchu. Do tohoto se 

následně vmísí tóny elektrické kytary, která doprovází představení produktu. 

5.3.2 Analýza 

Postavy 

Celá tato reklama je postavena pouze na jedné postavě, která má 

zprostředkovat požadované sdělení.  

David Beckham 

Tvůrce parfému, který si v reklamním spotu zahrál i hlavní roli, je 

v reálném životě známá osobnost, která si získala obdiv žen i mužů. Jeho 

popularita je využita i zde, kde je navíc jeho role podložena a umocněna 

mytickou postavou. Označující je zde tedy samotný fotbalista a označované, 

které označuje silnou a uznávanou osobnost.  

Přesuneme-li se do mytologie starého Řecka a Říma je pouze jediná 

osobnost, s níž bychom mohli Davida Bekchama na základě jeho vlastností 

v reklamě ztotožnit. Touto osobností je nejvyšší bůh Zeus, v římské mytologii 
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nazýván Jupiter. Zeus byl především bohem světla91, byl ovšem také bohem 

„hmotné přírody a velkých nebeských jevů, v nichž se projevuje vesmírný život- 

byl personifikací nebe a jeho záře, symbolem deště, větru, bouře, střídání 

ročních období, střídání dne a noci atd.“92 Dia známe také jako boha blesků. 

Všechny tyto charakteristiky zapadají do schopností, které v reklamě hlavní 

postava má a do děje, který se odehrává.  

Příběh 

 Při přenesení děje do mytického významu by již ze samého 

začátku hora v pozadí představovala bájnou horu Olymp, na které Zeus jakožto 

nejvyšší bůh sídlil. Nejvýraznějším prvkem, který rozvíjí dějovou linii příběhu, 

jsou mračna, která se v průběhu reklamy mění. Na začátku, jak již bylo řešeno, 

jsou tyto mraky bílé, avšak velice rychle se promění v bouři. V tuto chvíli se 

osvětlení ztlumí, jakoby ze dne byla náhle noc. David Beckham stojí uprostřed 

této bouře a můžeme vidět jak mu krůpěj, pravděpodobně potu, stéká z čela, 

jako by vynakládal úsilí, aby tuto bouři rozpoutal. Následně však chce bouři 

utišit, zavře oči, ruce zatne v pěst a díky jeho schopnostem se mraky opět utiší. 

Rychle se vytratí i tma a opět nastane den, který je znázorněn sluncem.  

Všechny tyto dějové prvky podporují vyprávění hlavní postavy 

v sekundárním narativním systému jako boha Dia. Protagonista v reklamě 

ovládl snad všechny oblasti, které ovládal i Zeus. Mezi tyto patří výše popsané, 

tedy ovládání dne a noci, nebeských jevů, bouře, deště, větru, blesků apod.  

Parfém je tady pak představován jako božská vůně, kterou používá a 

stvořil nejvyšší bůh Zeus.  

5.4  Old Spice: The Man Your Man Could Smell Like 

Old Spice je společnost vyrábějící kosmetiku pro muže, zejména 

deodoranty a sprchové gely. Značka je nyní součástí společnosti Procter & 

Gamble. Hlavním a jediným hercem v reklamě je bývalý hráč amerického 
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 V původní podobě bylo jeho jméno Dyews, což je podobné latinskému výrazu pro den a 
denní světlo dies. 
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 MARTIN, René a Sandrine AUGUSTA-BOULAROT. Slovník řecko-římské mytologie 

a kultury. 1. vyd. Překlad Věra Hrubanová. Praha: EWA, 1993, 303 s., xvi s. obr. příl. 
(barevné). ISBN 80-857-6402-4. S. 251 
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fotbalu Isaiah Mustafa. Mustafa si zahrál v celé sérii reklam v rámci kampaně 

The Man Your Man Could Smell Like.93 Reklamní kampaň novopečeného herce 

proslavila (Old Spice jej označuje jako Old Spcie Man), a byla velice úspěšná i 

pro značku Old Spice. Reklama, která bude analyzována, je zahajovací reklama 

pro celou kampaň, která byla spuštěna v únoru v roce 2010. Celá reklama, 

která má stopáž 0:32 minut, je točena na jediný záběr. Tvůrcem spotu je 

agentura Wieden+Kennedy, režisérem Tom Kuntz. 

5.4.1 Popis 

Příběh 

Reklama začíná záběrem na muže atletické postavy. Muž stojí zahalen 

pouze v ručníku a za zády něco skrývá. Záběr se postupně přibližuje směrem 

k mužově tváři, který postupně odříkává text reklamy. Najednou odhalí, že to, 

co dříve skrýval v levé ruce za zády, je sprchový gel Old Spice, který je místy 

pokrytý pěnou. Zatímco muž skloní pohled dolů a opět jej vrací zpět do kamery, 

scéna za mužem náhle zmizí a seshora se na jeho ramena snese modrobílá 

pruhovaná košile, která má svázané rukávy, takže zakrývá pouze kus mužova 

nahého těla. Zmizí i ručník, který jej předtím zakrýval, a divák zjistí, že muž byl 

pod ním oblečen do bílých kalhot. V ruce stále drží sprchový gel a postupuje 

kousek stranou, současně se kamera opět přibližuje. Sprchový gel z ničeho nic 

dává dolů a místo něho se v mužově ruce objevuje mušle. Mušle se otevřela a 

divák vidí, že uvnitř se nacházejí vstupenky na nespecifikovanou událost. 

Z ničeho nic se mušle s vstupenkami promění v diamanty, které nepřestávají 

padat z mužovy dlaně. Z diamantů se zespoda pomalu vysune sprchový gel Old 

Spice pokrytý pěnou. Záběr na muže se oddálí a divák pozoruje, že muž sedí 

na koni, v levé ruce dřímá stále padající diamanty, na kterých má položený 

sprchový gel a pravou ruku má opřenou v bok. Vedle mužovy hlavy se objeví 

nápis „SMELLS LIKE A MAN, MAN.“94 A pod tímto logotyp značky Old Spice.  
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 Ten muž, který voní tak, jak by mohl vonět i váš muž.  

94
 „Voň jako muž, muži.“ 
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Dějiště 

V úvodu se muž nachází v koupelně. Koupelna je pokryta zažloutlými 

bílými kachličkami, ve kterých je jeden svislý modrý pruh. Vidíme držáky 

s tmavými ručníky, dále umyvadlo, na kterém se nacházejí klasické hygienické 

potřeby jako je zubní kartáček, zubní pasta a mýdlo. Nad umyvadlem visí 

zrcadlo, které je zamlžené a nad zrcadlem je rozsvícené světlo. Vidíme také 

zásuvky, které mají americkou zdířku. Přesně za mužovými zády se nachází 

sprcha, ze které proudí voda a stoupá pára. Béžový závěs od sprchy je 

odhrnutý. Celá koupelna se najednou zvedne do vzduchu a muž se ocitá na 

lodi. 

Dle velikosti a vzhledu se jedná o luxusní plachetnici. Ze začátku 

můžeme v pozadí vidět vlaječky různých zemí, které plápolají ve větru, 

smotanou plachtu, dřevěnou podlahu a smotaná lana povalující se na palubě 

lodi. Muž však popojde směrem doprava (z našeho pohledu) a současně se 

záběr kamery přibližuje tak, že už loď není vidět. V pozadí teď můžeme vidět 

pouze moře a oblohu. Poté, co se mušle promění v diamanty, z kterých 

vystupuje sprchový gel, se záběr opět oddálí a divák vidí, že muž sedí na bílém 

osedlaném koni a nachází se na pláži. V pravé části, za koňovou hlavou, vidíme 

kousek vysoké trávy v písku a také palmu. Na nebi je pouze lehce oblačno a 

podle pohybujících se větví palmy vane lehký vánek.  

Zvuk 

Po celý čas reklamy vede hlavní aktér monolog. Tudíž již v prvním 

záběru můžeme slyšet jeho hluboký charismatický hlas zdravící divačky „Hello 

ladies.“95 V pozadí slyšíme tekoucí sprchu, zatímco muž mluví dále: „Look at 

your man. Now back to me. Now back at your man. Now back to me. Sadly, he 

isn’t me. But if he stopped using lady scented body wash and switched to Old 

Spice, he could smell like he’s me.”96 V momentě, kdy se scéna mění a 

koupelna mizí, vyzývá diváky „Look down. Back up. “97 

                                                 
95

 „Zdravím, dámy.“ 

96
 „Podívejte se na svého muže. Teď zpět na mě. Nyní zpět na svého muže. Teď zpět na mě. 

Bohužel, on není já. Ale kdyby přestal používat dámsky vonící sprchové gely a vyměnil je za 
Old Spice, mohl by vonět jako by byl mnou.“  

97
 „Podívejte se dolů. Teď zpět nahoru.“ 
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Společně se změnou scény se mění i zvuky v pozadí. Jelikož se muž 

nyní nachází na lodi, je toto prostředí doprovázeno zvuky šuměním moře a 

křikem ptáků. Mužův monolog pokračuje dál a koresponduje s jeho činy během 

scény: „Where are you? You’re on a boat with the man your man could smell 

like. What’s in your hand? Back at me. I have it. It’s an oyster with two tickets to 

that thing you love. Look again. The tickets are now diamonds.”98 V tuto chvíli 

divák, nejen, že vidí padající diamanty, ale může též slyšet zvuk, jak o sebe 

narážejí, když se herci sypou z ruky. Monolog pokračuje: „Anything is possible 

when your man smells like Old Spice and not a lady.”99 I svou poslední větou, 

kterou muž monolog zakončuje, oznamuje, nejen co se ve scéně děje, ale také 

stav věcí, kterým vyjadřuje, že má navrch nad ostatními muži: „I’m on a 

horse.”100 

Poté, co muž odříká svou poslední větu. Ozve se melodie Old Spice, 

tedy tóny a5, h5, d6, cis6, e6, fis6, d6 v rychlejším tempu. Tóny jsou 

doprovázeny zařehtáním koně, na kterém herec sedí.  

5.4.2 Analýza 

Postavy 

Stejně jako v předchozí reklamě, i v této je pouze jediný herec, též bývalý 

sportovec. Není však již kladen důraz na hercovu slávu, ale spíše na jeho 

vzhled a na scénář. Jelikož k Isaiah Mustafovi referuje samotná značka jako 

k Old Spice Man, budeme jej tak označovat také. 

Old Spice Man 

Hlavní postavou je dobře vypadající čtyřicetiletý afroameričan atletické 

postavy s hlubokým hlasem. Díky svému vzhledu a vlastnostem označuje 

muže, který patří mezi alfa jedince.  

                                                 
98

 „Kde jste? Jste na lodi s mužem, který voní tak, jak by mohl i váš muž. Co máte v ruce? Zpět 
na mě. Já to mám. Je to ústřice s dvěma vstupenkami na tu věc, kterou miluješ. Podívej se 
znovu. Lístky jsou nyní diamanty.“ 

99
 „Cokoliv je možné, když váš muž voní jako Old Spice a ne jako dáma.“ 

100
 „Jsem na koni.“ 
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Old Spice Man má díky počítačovým trikům v reklamě přímo magické 

schopnosti. Může se přenášet z místa na místo. Tedy přesněji řečeno 

z koupelny na loď a z lodi na koně. Může se převlékat, tedy svým způsobem 

měnit svou podobu. A stejně tak může též proměňovat věci. To vše dělá za 

účelem přilákání pozornosti žen a přesvědčení mužů, aby se stali lepšími. 

Sebevědomým projevem přesvědčuje diváky o nutnosti používání sprchového 

gelu Old Spice, bez něhož by nebyl pravým mužem. Old Spice je jakousi 

magickou tekutinou, bez které muž nemůže být mužem. Všemi svými činy 

připomíná tedy Old Spice man čaroděje, který využívá moci své magické 

tekutiny, aby okouzlil a přilákal ženy.  

Pokud bychom se posunuli od magie do starověku, dal by se Old Spice 

Man přirovnat k božstvu. Bohové na sebe brali různé podoby, aby zlákaly ženy, 

stejně tak se mohli bohové přenášet z místa na místo.  

Příběh 

Celý příběh tím, že se natáčí na jeden záběr, připomíná kouzelnické 

vystoupení, ve kterém je možné cokoliv. Nejdříve je muž na jednom místě, 

v koupelně, a za zády skrývá sprchový gel, svou magickou pomůcku, tedy 

pokud bychom mluvili řečí čarodějů, kouzelnou hůlku. Neočekávaně se 

prostředí změní a změní se i mužovo oblečení, nacházíme se na lodi, kde Old 

Spice Man náhle vykouzlí mušli, mušle se sama otevře a uvnitř jsou vstupenky 

na cokoliv, co si žena bude jen přát. Jako zázrakem se znenadání vstupenky 

promění v diamanty. Drahokamy navíc nepřestávají padat z mužovy ruky, jako 

by jeho ruka byla nekonečným zdrojem těchto kamenů. A najednou se scéna 

opět promění a muž sedí na krásném bílém koni, aniž by byl záběr přerušen.  

Sprchový gel Old Spice zde však není představován jako prostředek 

magické proměny, který z normálního muže udělá alfa muže. Ani Old Spice 

Man neříká, že kdyby muž používal daný sprchový gel, bude tak dobrý jako je 

on. Ani v magickém světě se čarodějem nemůže stát kdokoliv. Hlavní aktér 

pouze upozorňuje na fakt, že by se muž mohl alespoň trochu přiblížit 

dokonalému Old Spice muži, pokud by používal stejný sprchový gel a mohl tak 

alespoň vonět stejně jako on. Nejde zde tedy o magickou proměnu, ale něco 

mnohem více lidského, použití tekutiny, která by muži pomohla cítit se, a být, 
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pořádným mužem. Tomu napovídá i název celé kampaně, The Man Your Man 

Could Smell Like, tedy Ten muž, který voní tak jak by mohl vonět i váš muž.  

Prostředí odpovídá místům, která byly v antice běžně navštěvované, tedy 

prostředím, které neodpovídají žádným nadpozemským či nadlidským 

konotacím. Koupelna představuje lázně, které byly ve starověku velice 

navštěvované. Byly oblíbené zejména Římany, které je využívali nejen k očistě, 

vojáků hojně využívaný ve starověku Egypťany, Řeky, Římany, Féničany i 

jinými tehdejšími národy. Stejně tak byli jako dopravní prostředky užíváni koně. 

Všechna tato prostředí, ale též rekvizity (např. mušle) můžeme vidět i na mnoha 

starověkých malbách a jiných vyobrazeních a uměleckých dílech.  

Sprchový gel Old Spice je tedy představován spíše jako prostředek pro 

lid, než jako zázrak od boha, jako tomu bylo v reklamě na parfém Instinct od 

Davida Beckhama. Zatímco parfém byl produktem, který z vás udělá boha, 

sprchový gel z vás boha neudělá, ale budete alespoň vonět tak, jako alfa 

samec.  

5.5 Axe Anarchy 

Další analyzovaná reklama bude opět na značku Axe, která již byla 

představena dříve. Reklama na Axe Anarchy představuje deodorant pro muže a 

prvně v historii též variantu pro ženy. Axe ve svých reklamách vždy znázorňoval 

dívky jako hloupé, ovládané chtíčem a vrhající se do náruče mužům, kteří 

používají Axe. S příchodem nové vůně pro ženy však museli tvůrci přijít 

s novým konceptem, který založili na romantice. Už nejen ženy jsou bez okolků 

ihned zahleděny do mužů vonících po Axe, ale síla vůně funguje i opačným 

způsobem, tedy muži se bezhlavě vrhají za ženami, které používají novou a 

prozatím jedinou vůni od značky Axe, Anarchy. Tvůrcem reklamy byla stejně 

jako u předchozí analyzované reklamy na Axe společnost Bartle Bogle Hegarty. 

Režisérem Tom Kuntz, tedy ten samý režisér, který točil předchozí 

analyzovanou reklamu na Old Spice. Reklama je dlouhá přesně jednu minutu.  



56 

 

5.5.1 Popis 

Příběh 

První scéna přivádí diváka do kavárny, kde se záběr soustředí na dvě 

osoby sedící u sousedících stolů. Jednou z nich je žena a druhá muž. Oba se 

věnují svému, ale žena se náhle za mužem ohlédne a muž zvedne hlavu od 

čtení, aby pohled opětoval. Dvojice vstane a vrhne se k sobě, muž neopatrným 

pohybem ruky shodí květináč stojící na zídce, která vyhraňuje prostor kavárny.  

V dalším záběru již vidíme, jak květináč letí a dopadá přímo na přechod. 

V tuto chvíli přes přechod jde žena, nejdříve můžeme vidět pouze její nohy a 

boty na podpatku, stejně jako nohy ostatních lidí přecházející přes přechod 

v pozadí. Žena šlápne do rozbitého květináče. V dalším záběru vidíme horní 

část těla tmavovlasé ženy, která s upřeným pohledem kráčí dál za mužem, 

kterého můžeme následně vidět. Muž je číšník nesoucí talíře s jídlem, které 

upouští na zem, aby se mohl v dalším záběru setkat s ženou blíže. Oba se 

zastavili uprostřed přechodu a hledí na sebe, zatímco ostatní chodci je míjejí.  

Po silnici směrem k nim přijíždí motocyklista, který pohlédne stranou a 

seskočí z jedoucí motorky. Divák vidí, že motocyklista se díky tomu, že seskočil 

z jedoucí motorky, převalí několikrát na zemi, ale jako by to nic nebylo, ihned 

vstává vedle páru stojícího na přechodu a stoupá si před číšníka. Následně 

vidíme, že motorka vrazila do výlohy obchodu, z něhož ihned začali vylétávat 

papoušci, a vyběhl prodavač.  

Prodavač se krátce porozhlédne po místě havárie a létajících papoušcích 

a následně si všimne zdravotní sestřičky, která veze na vozíku starého muže. 

Sestřička si jej také všimne, pustí vozík a vydá se k prodavači. Starý muž na 

vozíku sjede na přechod do silnice a auta kvůli němu začnou brzdit a havarovat. 

Následně jedno z vyhýbajících se aut narazí do velké bronzové sochy hlavy, 

která v reakci na náraz spadne ze svého podstavce a začne se kutálet. Do již 

zbořených aut narazí autobus, který se převalí na stranu. Další pár je zobrazen 

jako řidič a řidička dvou havarujících aut, kteří na sebe s chtíčem hledí. Lidé se 

vyhýbají bronzové hlavě, která se valí ze schodů, a z havarovaného autobusu 

vylézají dívky oblečené v týmových dresech, zatímco na kole autobusu přistává 
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papoušek Kakadu, který pravděpodobně uletěl z obchodu, do kterého vrazila 

motorka.  

Všude vládne chaos, kolem běží hořící klaun a malá čivava v růžovém 

oblečku hledá svého páníčka. Dívky v dresech se setkávají s jinými muži a 

navzájem na sebe hledí. V posledních záběrech vidíme muže, který z povzdálí 

kreslí město, v němž se právě odehrává apokalypsa, a kam na pomoc přilétají 

helikoptéry. Na obrazovce se současně objeví postava muže a ženy, každý ve 

svém rámečku. Muž v modrém a žena v růžovém. Tyto rámečky se následně 

promění v představované produkty, mezi nimiž je nápis „NEW AXE ANARCHY. 

FOR HIM + FOR HER.“101  

Dějiště 

Příběhy všech dvojic se odehrávají v jenom městě. První zobrazovaný 

pár sedí v kavárně, která je očividně na střeše domu. V pozadí můžeme vidět 

odpoledním sluncem osvícené obytné budovy. Muž shodí květinu v bílém 

květináči a ta dopadá na frekventovaný přechod, na kterém se setkává další 

žena s číšníkem, který podle oblečení pracuje v luxusní restauraci. Že je 

frekventovaný nejen přechod, ale též silnice, na níž se přechod nachází, vidíme 

z další scény, kde jede muž na motorce. Vidíme také, že budovy okolo 

odpovídají pravděpodobně evropskému historickému městu. V následujících 

scénách vidíme autohavárie, které zapříčinila zdravotní sestřička. Auta do sebe 

všemožně narážejí a převalují se jedno přes druhé. Město postupně ovládá 

větší a větší chaos. Auta začínají hořet a doutnat a stejně tak i stromy a 

prostředí ulic. Vše z dálky sleduje starý muž, kreslící město na dřevěné lávce 

vedoucí přes vodní plochu. K městu, které jak nyní můžeme vidět, má mnoho 

výškových budov přilétají helikoptéry, zatímco se z něho kouří. Po celou dobu 

svítí slunce, které v posledním záběru můžeme vidět, jak se sklání nad městem.  

Zvuk 

Reklamní spot doprovází známá píseň od Elvise Presleyho Can't Help 

Falling in Love.102 Hlas Elvise Presleyho se rozezní přesně ve chvíli, kdy na 

                                                 
101

 „Nové Axe Anarchy. Pro něho + pro ni.“ 

102
 „Nemohu si pomoci, abych se nezamiloval.“ 
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sebe první pár pohlédne. Kromě této písně můžeme též slyšet zvuky, které 

doprovázejí dění. Tedy například květináč, když dopadne na zem a rozbije se, 

klapající podpatky ženy, která do květináče stoupne, řvoucí motorku, rozbíjející 

se výlohu obchodu, skřehotající papoušky, auta brzdící a narážející do sebe, 

spuštěný alarm, řvoucího klauna, který hoří, kňučící čivavu, sirény sanitek a 

hasičských vozů a jiné zvuky, které k nastalému chaosu patří. 

Na konci nám produkt představí mužský hlas říkající: „Unleash the 

chaos. New Axe Anarchy for him.“ A dámský hlas jej doplní „and for her.“103 

5.5.2 Analýza 

Postavy 

Ačkoliv se v reklamě vyskytuje několik postav, mají všechny stejnou 

charakteristiku. Není dokonce ani třeba rozlišovat mezi pohlavím postav. 

Všechny postavy se chovají naprosto stejně. Jsou zaslepené chtíčem a je jim 

jedno, co se kolem nich děje. Rozpoutají řadu různých nehod, které přivádí do 

města chaos a vzniká skoro až apokalyptická atmosféra. Muž seskočí z jedoucí 

motorky, zdravotní sestřička zapomene na pacienta, a nikdo si nevšímá 

hořícího klauna. Nikdo z hlavních aktérů, používajících AXE nemyslí na to, co 

způsobili a soustředí se jen jeden na druhého. Vyznačují se určitým 

egocentrismem a bezstarostností.  

Stejné účinky měly na život běžných lidí různé božské vrtochy. Na 

základě touhy, žárlivosti, chtíče a hněvu byli bohové schopni seslat na svět 

mnoho zlého. Všechny hlavní postavy reklamy tedy můžeme označit za 

bohy.104 I bohové jsou egocentričtí, vždy soustřeďují veškerou pozornost k sobě 

a není-li jim vyhověno, pomstí se obyčejným lidem, aniž by jim záleželo na 

jejich životech. Konkrétní příběhy budou popsány v analýze příběhu. 

Motiv pomsty bohů se vyskytuje napříč různými náboženstvími od dob 

starého Egypta přes starověk až ke křesťanství. Nemusí se jednat ani o pomstu 

                                                 
103

 „Rozpoutejte chaos. Nový Axe Anarchy pro něj a pro ni.“ 

104
 Můžeme tak v podstatě navázat na reklamu Axe Apollo, stejně jako kosmonaut byl 

ztělesněním boha, i zde jsou postavy, které používají Axe charakterizováni jako bohové na 
základě jejich činů. 
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toho nejvyššího božstva, ale jako zdroj lidského neštěstí jsou nejčastěji 

označováni bohové.  

Příběh 

Stejně jako lze všechny postavy reklamy sloučit do jedné, lze i různé 

dějové linky shrnout do jednoho příběhu. Vždy jsou středem děje dva jedinci a 

okolní svět se stává pouhým pozadím, na kterém se odehrává reakce na akci 

mezi těmito jedinci. Jak již bylo řečeno, jsou tyto většinou reakcemi na podněty 

bohů.  

Například v egyptské mytologii způsobí na zemi spoušť bůh Sutech, 

který pravděpodobně ze žárlivosti zabije svého bratra Usira, jež byl uctíván jako 

bůh zemědělství, a jako takový představil lidstvu základy pěstování.  

V řecké mytologii bychom pak mohli mluvit o dvou mýtech. Jeden z nich 

zprostředkovaně způsobil trojskou válku, která znamenala veliké utrpení pro 

lidstvo. Původ této katastrofy je vyprávěn na pozadí milostného příběhu, tedy 

láska a touha zapříčinily umírání ostatních lidí. Avšak začátek trojské války 

zapříčinila bohyně sváru Eris, která z pomsty bohům, kteří ji nepozvali na 

svatbu smrtelníka Pélea a nymfy Thetidy, vhodila mezi Héru, Athénu a Afroditu 

zlaté jablko s popiskem Té nejkrásnější. Bohyně se mezi sebou začaly ihned 

dohadovat, které jablko patří. Tento incident vedl nepřímo k trojské válce. 

Druhý řecký mýtus poté vypráví o původu veškerého zla na zemi. O 

vypuštění všeho zla, nemocí a strádání se měla postarat Pandóra, která ovšem 

byla opět pouze božím nástrojem pomsty. Zeus se chtěl pomstít titánu 

Prométheovi za jeho služby lidem, kterým dal oheň a naučil je všemu 

potřebnému, psaní, čtení a počítání. Lidé se tak cítili silnější a mocnější než 

předtím a přestali se tak bát bohů. A tak nechal Zeus stvořiti krásnou ženu 

Pandóru, která se zároveň stala ženou první. Pandóra byla obdarována všemi 

bohy, kteří ji přisoudili například zručnost a půvab, ovšem bůh Hermés do ní 

vložil zlo a faleš. Zeus poslal dívku k Prométheovu bratru Epimétheovi, kterému 

se Pandóra líbila, a navzdory radám od bratra si ji vzal. Pandora poté otevřela 

skříňku, se kterou ji bohové na zem seslali a vypustila tak na svět jeho zlý 

obsah. Pouze naděje zůstala na dně nádoby.  
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Stejně tak přinesla na svět zlo i první žena v křesťanské mytologii Eva 

tím, že okusila jablko, zakázané ovoce, ze stromu poznání. Bůh se jí i Adamovi 

pomstil tak, že je vyhnal z ráje, Edenu, a seslal na lidstvo smrtelnost, starosti a 

nemoci.    

Reklama staví na romanci a katastrofickém scénáři. Dva žánry, které 

(vezmeme-li to generově) přitahují ženu a muže, jsou postaveny k sobě, aby 

vytvořily jednotný příběh pro komunikaci výrobku cílové skupině zákazníků.105 

5.6 Rexona/ Sure: Superwoman 

Rexona je značka spadající pod koncern Unilever, která se věnuje 

deodorantům pro muže i ženy. Pod názvem Rexona je známá ve většině zemí, 

avšak ve Velké Británii a Irsku je známá pod jménem Sure, ve Spojených 

státech a Kanadě se jmenuje Degree, v Japonsku Rexena a v Jižní Africe 

Shield. Reklama Superwoman106 vznikla v reklamní agentuře Lowe. Noam 

Murro natočil tuto reklamu v roce 2009. Délka reklamy je přesně jedna minuta.  

5.6.1 Popis 

Příběh 

Scéna začíná pohledem na činžovní domy. Z jednoho domu náhle vyletí 

postava s  jednou rukou napřaženou dopředu. Z dalšího záběru se dozvídáme, 

že postava je blonďatá žena mezi 30 a 40 lety, oblečená v růžovém županu a 

bílém pyžamu a v druhé ruce drží nějaké krabice. Žena vstoupá vzhůru, země 

za ní se vzdaluje, až vyletí do vesmíru. Tam se otočí, ruku napřáhne k zemi a 

divák může sledovat, jak přilétá mezi mrakodrapy ke školnímu autobusu. Chytí 

se střechy autobusu a chvíli za ním vlaje. Autobus zastaví, až se mu z kol 

začne kouřit, žena vejde dovnitř a natáhne ruce, v každé má obědovou 

krabičku. S úsměvem je podává dívce a chlapci sedícím v autobuse a 

oblečeným do školních uniforem. Děti se na sebe podívají.  

Ženu dále vidíme zabalenou do ručníku s vlasy sepnutými skřipcem. 

Stojí před zrcadlem v místnosti, která se zdá být jako ložnice. Jakoby mimoděk 
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 Je použita znalost mytologie na středoškolské až vysokoškolské úrovni. 

106
 „Superžena“ 



61 

 

upažuje levou ruku. Záběr nyní směřuje na deodorant Sure, který se nachází 

mezi jinými kosmetickými přípravky na poličce v koupelně. Deodorant, jako by 

ženu poslechl, se okamžitě dá do pohybu směrem k ní. Cestou srazí ostatní 

kosmetické produkty na zem, proletí zdmi, rozbije vázu a napáchá jiné škody, 

dokud nepřistane ženě v ruce. Ta se pouze ohlídne za cestou, kterou deodorant 

urazil, otevře jej a při pohledu do zrcadla jej aplikuje do svého podpaždí.  

Žena se ocitá na ulici a snaží se chytit si taxi. Po pohledu na hodinky se 

na chvíli zamyslí a v dalším momentě se roztočí tak rychle, že jako sbíječka 

prorazí betonový chodník a provrtá se rovnou do jedoucího metra. Tam se 

jakoby nic chytne madla a spokojeně se usměje.  

Záběr se nyní rychle přibližuje na stěnu mrakodrapu, po které žena kráčí 

vzhůru. Dále vidíme ženu za pracovním stolem s dalšími dvěma osobami 

v kanceláři. Žena jak v zrychleném záznamu vyřizuje pracovní povinnosti, když 

náhle vezme telefon a zahledí se do kanceláře v protější budově. Jak žena 

zaměří svůj zrak, záběr se přiblíží ke kozačkám, které nosí žena v oné 

kanceláři.  

Náhle vidíme ženu, jak přibíhá po ulici s nadšeným výrazem v tváři, když 

si ale všimne množství žen, které jdou do obchodu, podívá se vzhůru a vznese 

se a přenese rovnou do obchodu, přímo ke kozačkám, které chtěla. Spokojeně 

si je prohlédne a odejde s nimi.  

Už je večer a žena je v posilovně, kde běhá na běžícím pásu. Ohlédne 

se za sebe, kde vidí svůj odraz v okně, nespokojeně se chytne za hýždě, 

zamračí se a začne šlapat rychleji a rychleji, až najednou vidíme vybuchující 

zásuvku, která nevydržela nápor. Záběr se oddaluje a v budově a postupně i 

v celém městě, v důsledku předchozí nehody zhasínají světla.  

Na obrazovku přilétne nápis „Incredible Protection for Incredible 

Women“.107 Společně se zobrazí i lahvička přípravku. V posledním obrazu 

můžeme vidět logotyp značky Sure se sloganem „It won’t let you down“108  
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Dějiště 

Město, ve kterém se příběh odehrává nelze přesně specifikovat. Víme 

pouze, že leží na řece, a to díky záběrům, které vidíme za zády ženy, když na 

začátku vzlétá do vesmíru.  

Podle školního autobusu můžeme odhadnout, že se nacházíme 

v severoamerickém městě, jelikož žluté školní autobusy, jako je tento, jsou 

typické pro Spojené státy americké.  

Domov ženy, který můžeme vidět ze záběrů, není ani chudý ani příliš 

luxusní. Jedná se pravděpodobně o průměrnou domácnost. Domov žena opustí 

oblečená do šedé polodlouhé sukně a černého trika s dlouhým rukávem, 

s sebou má ještě bílé sako, které má oblečené až v kanceláři. 

Žena pracuje ve světlé kanceláři s výhledem na město. A podle vzhledu 

a vybavení kanceláře patří pravděpodobně k vyššímu managementu. Když 

přibíhá k obchodu, můžeme si povšimnout, že ulice je velice čistá, na oknech 

obchodu visí nápis „Sale“109, a do obchodu se snaží dostat mnoho lidí. 

V obchodě můžeme vidět zejména dřevěné podstavce, na kterých jsou 

vystaveny boty.  

Posilovna, ve které žena běží na páse, vypadá jako by byla umístěna ve 

stejné budově jako její kancelář. Je to též budova s prosklenými obvodovými 

zdmi a žena má tak krásný výhled na město. Kolem jsou vidět výškové budovy, 

které poté, co žena vyhodí elektriku, postupně zhasínají.  

Zvuk 

Reklamu doprovází hudba, která je ze seriálu Bewitched, kterého byla 

hudební znělkou. Bewitched je americký sitcom z roku 1964, který navazuje na 

film Krásná čarodějka z roku 1942. Kromě této seriálové znělky jsou slyšet též 

zvuky, které doprovází akce hlavní hrdinky. Tedy například zvuky ulice, 

brzdícího autobusu, můžeme též slyšet, jak deodorant shazuje věci na zem, 

probourává zdi, a rozbíjí vázu. Také jak se žena provrtá do metra, rychlost 

s jakou pracuje, i přibližování záběru na boty, které připomíná zvuk fotoaparátu. 

V neposlední řadě též rychlost běhu na pásu a výbuch zásuvky.  
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Na konci reklamy přečte nápis na obrazovce, který je zmíněný výše, 

ženský hlas.  

5.6.2 Analýza 

Postavy 

Jedinou důležitou postavou v této reklamě je žena, jejíž příběh reklama 

vypráví. Sama reklama ji pojmenovává jako superwoman, tedy superženu, 

bude k ní tedy takto referováno také. 

Superžena 

Podle úkonů a činů ženy v reklamě můžeme usoudit, že se jedná o 

matku dvou dětí. Jelikož nikde není ani náznak otce, pravděpodobně bude 

matka samoživitelka. Taková žena musí být pracovitá a obětavá aby udržela 

chod rodiny. Musí být též silnou, samostatnou a sebevědomou osobou, která se 

dokáže o děti postarat bez cizí pomoci. Aby takováto žena stíhala všechny 

povinnosti, práci, péči o děti, ale zároveň péči o sebe samu, musí v dnešní 

době pomalu disponovat super schopnostmi, kterými neoplývá žádný běžný 

smrtelník či smrtelnice. Tohoto faktu je v reklamě využito a je tak cílená právě 

na tyto ženy, které se starají o domácnost, pracují atd. Aby jim tvůrci reklamy 

polichotili, nazvali je rovnou superženami.  

Superwoman má stejné zázračné schopnosti jako komiksový hrdina 

Superman. Mají stejný způsob létání, tedy jednu ruku napřaženou kupředu, vidí 

na dlouhé vzdálenosti, umí velice rychle běžet a pohybovat se. V antických 

příbězích oplývají nadlidskými schopnostmi bohové a héróové. Ženy sice 

figurovaly v mnoha příbězích, neb se kolem nich točily, ale nikdy to nebyly ony, 

které by byly hrdinkami, byly spíše ochránkyněmi. Pokud bychom měli 

identifikovat mytickou ženskou postavu, která by se blížila popisu Superženy 

z reklamy, označili bychom ji jako Athénu, která byla jednou z nejmocnějších 

řeckých bohyň. Athéna byla uctívána mimo jiné jako bojovnice, ochránkyně 

měst, moudrá rádkyně, byla patronkou řemesel, ale také tradičních ženských 

domácích prací. Avšak Athéna nevládla žádnými super schopnostmi.110  
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Ženy dnes přebírají mnoho atributů, které se dříve týkaly pouze mužů. 

V patriarchální společnosti jsou ženy středem domácnosti, avšak v dnešní 

společnosti již nestačí, aby žena pečovala o domácnost a děti. Jsou na ně 

kladeny mnohem vyšší nároky. I proto je možné přetvořit Supermana 

v Superženu, která stejně tak jako zajišťuje rodinu, a pečuje o ni, může mít i 

schopnosti, které dříve mohl mít jen mužský hrdina. Superžena je tak 

výsledkem ženské emancipace.  

Příběh 

Reklama vypráví o jednom pracovním dnu matky dvou dětí. Říká jak je 

náročně vypravit děti do školy, aniž by něco nezapomněly, dále dostavit se do 

práce včas a stihnout práci v pracovní době. Ovšem celý pracovní den není 

pouhý stres a shon, žena si udělá i čas sama pro sebe a koupí si nové boty. 

Večer si jde zacvičit, pravděpodobně proto, aby byla spokojená sama se sebou, 

soudě podle nespokojeného výrazu, který se jí objeví na tváři poté, co spatří 

své pozadí v odrazu okna. Všechny tyto jednotlivé scény odkazují na nároky, 

které jsou na ženy dnes kladené. Tedy přesně jak příběh uvádí, postarat se o 

děti, pracovat, pečovat o svůj zevnějšek, vypadat dobře. To vše samozřejmě 

ještě s úsměvem na tváři.  

Žena na začátku udělá cokoliv, aby děti měly vše, co potřebují, tak jak to 

poroučí mateřské instinkty, tedy doručí jim krabičku s obědem do školního 

autobusu a pracuje, aby měla peníze a uživila rodinu a chod domácnosti. Podle 

ideálu ženskosti by každá žena měla být též krásná jako Venuše, v řecké 

mytologii Afrodita, a pečovat o sebe, reprezentovat. Tyto atributy jsou popsané 

pomocí scén, ve kterých žena používá deodorant Sure, jde si kupovat boty a 

také když je v posilovně.  

5.7 Axe: Soulmates, Don’t Leave Love Up to Chance 

Značka Axe, zde byla již popsána u reklam Axe Apollo a Axe Anarchy, 

není ji tedy třeba opět představovat. Axe Soulmates, Don’t Leave Love Up to 

Chance111 je nejnovější z analyzovaných reklam. Tato kampaň byla 

představena v dubnu roku 2014. Na rozdíl od předchozích analyzovaných Axe 
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reklam nepropaguje tato novou vůni. Axe spíše mění svou strategii oslovení. 

Zatímco v předchozích reklamách sdělovala značka, že díky používání 

produktu se za muži dívky samy pohrnou, volí nyní značka poněkud vyspělejší 

přístup. Nyní již není Axe nástrojem k získání jakékoliv dívky, ale jen té jediné, 

té pravé. Při této příležitosti se Axe vůně údajně vylepšily a změnily vzhled 

obalu. Reklama opět vznikla v produkci reklamní agentury Bartle Bogle Hegarty 

London. Režisérem je Tim Godsall. Délka reklamy je 90 sekund.  

5.7.1 Popis 

Příběh 

Reklama začíná svůj příběh v dávném pravěku, v době ledové. V osadě 

obklopené sněhem a ledem sedí muž a opodál tři ženy. Muž si kamenem brousí 

svůj nástroj, zatímco ženy pracují na společném úkonu. Muž pozoruje dívku a 

ta mu pohled oplácí. Pravěký muž nervózně uhýbá pohledem a nerozhodně 

těká očima. Opět však pohlédne k dívce a rozhodně se zvedne a jde směrem 

k ní, když tu náhle se začne země třást a ledovec se rozdělí, vytvoří tak propast 

mezi ním a jeho vyvolenou. Jak se oddaluje, pozoruje muž zoufalým pohledem 

dívku.  

Další scéna je zasazena do antických Pompejí. Ten samý muž se 

ohlédne a jeho pohled upoutá žena, která je též stejná jako ta z doby ledové. 

Žena se usmívá na kolem jdoucí a muž se za ní ihned rozejde. Když najednou 

začne řádit sopka Vesuv. Pompejemi otřásá zemětřesní a hlavní hrdina je 

zavalen. Zatímco dívka utíká, on ji může už jen pozorovat, jak mizí.  

Opět se s párem setkáváme v oblasti orientu. Žena rozlévá čaj a muž se 

baví s jiným mužem ve stejném sálu. Ihned jakmile si jí všimne, vydá se za ní. 

Když v tu chvíli se objeví panovník a všichni musí pokleknout. Panovník ukáže 

na onu dívku, a ta vstane a přidá se k němu. Muž vše opět bezmocně pozoruje. 

Příběh se opakuje i u dalších scén. V té následující se oba nacházejí ve 

westernovém baru, když se muž za dívkou rozejde, strhne se rvačka a muže 

někdo trefí do hlavy tak, že ztratí vědomí. Následují prostřihy z různých 

historických období, z potápějícího se Titaniku, či z nemocnice za první světové 
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války. Jako poslední z historických událostí je zobrazen protest proti válce ve 

Vietnamu, kde je muž zatčen policií.  

Reklama se přes historii dostala až přítomnosti. Nyní se muž nachází 

v obchodu na čerpací stanici. Z regálu Axe si vypůjčí jeden deodorant a navoní 

se jím. Když najednou, jako zázrakem, k němu přistoupí ona, ta pravá žena, po 

které prahnul v minulých životech. Pár v objetí odchází od benzínové pumpy, 

kterou můžeme vidět za jejich zády, když do ní vráží kamion a čerpací stanice 

vybuchuje. Přes obrazovku se objeví nápis „DON’T RELY ON FATE“112 Dále už 

se představuje produkt, na tmavém pozadí se objeví nejprve jedna lahvička 

deodorantu Axe, následně se však ukážou další čtyři varianty produktu 

s informací „ALL NEW AXE UPGRADED“113 

Dějiště 

Každá scéna je stylizovaná do doby, ve které se děj odehrává. V první 

můžeme vidět, jak vypadal život v době ledové. Zemi pokrýval led a sníh, lidé 

žili v primitivních příbytcích. Všichni byli oblečení v kožešinách. Následně se 

nacházíme v antice, což je rozeznatelné primárně podle oblečení. Scéna se 

odehrává na tržišti, kde žena prodává ovoce. V záběrech lze též spatřit antické 

městské domy. Když muže zavalí stánek, který spadl příčinou zemětřesení, 

přesouvá se příběh dále do orientu. Žena rozlévá čaj z vysoké zlaté konvice a 

je oděna v orientálním stylu, stejně tak i muž má oděv zdobený šperky a na 

hlavě turban. Vše se děje v sále, uprostřed něhož visí veliký barevný lustr, 

podél sálu jsou rozvěšeny různě barevné látky, a na stěně jsou mozaiky. 

Panovník, pravděpodobně sultán, leží v posteli a je zahalen drahými látkami. 

Dále se nacházíme ve westernovém baru, který je plný kovbojů a krásných dam 

oblečených v korzetových šatech. Nechybí zde alkoholový bar a mnoho stolků 

s židlemi pro hosty. 

Kromě toho v prostřizích vidíme ulici, pravděpodobně 19. století, 

potápějící se Titanik, který vypadá jako ten filmový. Šedozelené prostředí 

nemocnice se spoustou zraněných vojáků, ulici zaplněnou hippie protestujícími 

proti válce s transparenty a květinami ve vlasech a konečně obchod na čerpací 
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stanici. V pozadí vidíme čerpací stojany a uvnitř obchodu nejrůznější zboží, jako 

například mapy, ale hlavně Axe. Když pár odchází je vidět pouze čerpací 

stanice, havarující kamion, kus silnice a travnatá louka.  

Zvuk 

Reklamu doprovází cover verze písně od Harryho Nilssona s názvem 

One. Píseň vypráví o osamělosti člověka, který nemá nikoho druhého, a vhodně 

tak doplňuje vyznění reklamy.  

Kromě písně může samozřejmě divák též slyšet zvuky událostí. Tedy 

praskání ledu, padající stánky a zboží v Pompejích, zvuk rozbíjení vybavení 

westernového baru, či vodu valící se do Titaniku. Hudba se na chvíli úplně ztiší 

v momentě, kdy muž přijde do obchodu a stříká na sebe Axe, v tuto chvíli 

můžeme slyšet pouze přípravek unikající z lahvičky. Když se na scéně objeví 

dívka, hudba se opět rozehraje, ovšem teď již v rychlejším živějším rytmu, který 

jakoby vyjadřoval, že konečně mužův život stojí za to.  

5.7.2 Analýza 

Postavy 

Pro analýzu mají význam dvě hlavní postavy. Tedy muž a žena, kteří zde 

hrají hlavní roli. Jelikož muž je zde hlavním strůjcem dění, bude nejdříve 

analyzován on. 

Muž 

Černovlasému modrookému hlavnímu hrdinovi je okolo 25 let. Vyznačuje 

se odhodlaností, která během děje, jak je mu žena stále odepírána, nabírá větší 

a větší síly. On se však nevzdává a projevuje vytrvalost. Zároveň je během 

veškerého dění oddán pouze jedné ženě. Je věrný myšlence na její lásku. 

Odpovídá tak profilu nešťastného milence, který nemůže dosáhnout na 

vztah s tou pravou ženou. Ač se snaží jakkoliv není mu to umožněno, až do té 

doby, dokud nepoužije Axe. Zatímco v antice by si muž ženu získal násilím, 

nebo pomocí božské pomoci, ve středověku by tomu tak být nemohlo. Mužovy 

vlastnosti odpovídají rytířům, kteří ve středověku dobývali srdce žen. Často 

však byli rytíři neúspěšní a jejich milostný příběh tak končil nešťastně. Tento 
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muž stojí za všechny hrdiny, kteří se snažili získat srdce žen, ale nebyli 

úspěšní.  

Žena 

Tmavovlasá krásná žena je přibližně ve stejném věku jako muž. 

V reklamě žena působí jako jakási nedosažitelná bohyně. Muže si všimne 

pouze v první a v poslední scéně, v ostatních si přítomnost muže neuvědomuje, 

ani nedává najevo zájem o něj. Nikdy není vyobrazena jako členka vyšší 

společnosti, a proto ji nemůžeme označit za opravdovou bohyni, či za 

středověkou princeznu.  

Představuje spíše abstraktní myšlenku. Myšlenku, která vyslovuje 

domněnku, že každý na světě má svou spřízněnou duši, která nemusí být vždy 

lehce dosažitelná. Ovšem díky neustálému hledání a zkoušení může každý tuto 

duši, tohoto člověka, najít. I v příběhu je vidět, že někdy může být tato osoba, 

v tomto případě žena, blízko avšak člověk si toho může všimnout až příliš 

pozdě. Žena tedy nepředstavuje ani tak konkrétní osobu jako spíš romantický 

koncept.  

Příběh 

Celkový rámec reklamy představuje tragické příběhy nešťastné lásky. 

Stejně, jako ženu jsme nemohli ztotožnit s jednou konkrétní postavou, není zde 

ani jeden jediný příběh, který by odpovídal dění v reklamě. Jedná se také 

hlavně o myšlenku, kterou chtěli tvůrci vyjádřit.  

Důležitou roli zde hraje osud. Právě díky nepřízni osudu nemohl hlavní 

hrdina svou pravou lásku a spřízněnou duši ani oslovit. Osud je tak největší 

překážkou tohoto epického milostného příběhu. Osud sehrál velkou roli v jiných 

milostných příbězích minulosti, ať už smyšlených nebo reálných. Příkladem 

může být příběh o Odysseovi a Pénelopé. Pénelopé se v antice stala symbolem 

věrnosti, dvacet let čekala, než se její muž Odysseus vrátí a odrážela tak 

nabídky nápadníků. Jejich příběh skončil šťastně stejně jako reklamní příběh 

jen kvůli oddanosti, vytrvalosti a odhodlanosti.  
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Existuje však i mnoho nešťastných milostných příběhů, které osud 

zasáhl. Tristan a Isolda, Romeo a Julie, Petr a Lucie, všechna tato díla 

vypovídají příběh velké lásky, která ztroskotala právě díky nepřízni osudu.  

Axe proto vysílá do světa zprávu, aby muži nespoléhali na osud a šli si 

za tím, co chtějí. Axe předkládá toto stanovisko na milostném příběhu, asi právě 

proto, že i v minulosti hlavním účinkem Axe bylo, že vůně mužů, spotřebitelů, 

nalákala dívky. Právě vůně Axe dokáže poskytnout mužům tu „malou“ 

pomůcku, díky které překonají nemilost osudu a dostanou, co chtějí.  
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Závěr 

Cílem této práce bylo analyzovat audiovizuální reklamy na kosmetické 

produkty na základě znalostí sémiotické analýzy a znalosti mytologie. Jelikož 

audiovizuální reklamy jsou bohaté na obsah, bylo třeba systematicky rozdělit 

popis i analýzu. Popis byl proveden ve třech samostatných kapitolách. Nejdříve 

byl vypracován popis příběhu, kde byl vylíčen hlavní příběh a dějová linie 

reklamy, dále popis dějiště, ve kterém jsme se seznámili s prostředím, ve 

kterém hlavní příběh probíhal, a konečně popis zvukové stopy, která se 

nejčastěji sestávala z hudby, mluveného hlasu, anebo z jiných doprovodných 

zvuků.  

Analýza byla následně uskutečněna na základě nejdůležitějších aspektů 

tvořících význam reklamy. Těmito byly hlavní postavy reklamy a příběh, který 

reklama vyprávěla. Hlavní postavy i příběh byly analyzovány zejména na 

základě znalosti mytologie. Stěžejní roli hrála antická mytologie z jednoho 

prostého důvodu, patří mezi nejslavnější a nejvíce rozšířené mytologie vůbec. 

Bylo proto přirozené hledat významy znaků vyskytující se v reklamách právě 

mezi antickými hrdiny a mýty. Znalost mytologie místy překonává běžně 

vyučovanou mytologii na základních školách a míří tak spíše ke znalosti 

středoškolské či vysokoškolské.114  

Mezi značky, jejichž produkty byly analyzovány, byly vybrány ty, které 

spadají pod globální koncerny jako Unilever či Procter & Gamble, zejména 

proto, že jejich produkty jsou světově známé. Nejvíce jsou zastoupeny reklamy 

značky Axe, jejíž sdělení jsou vždy komunikována na základě příběhu, který se 

téměř jeví jako krátký film. Objevily se však i jiné značky jako Dove, Rexona, 

Old Spice či David Beckham. Analyzovány byly reklamy v českém a 

v anglickém jazyce. Reklamy v anglickém jazyce byly zařazeny zejména proto, 

že, z veliké většiny, nebyla vytvořena jejich česká verze, jako je tomu například 

u poslední analyzované reklamy Axe Soulmates, která se objevila krátce před 

dokončením této diplomové práce, a je tedy nejnovější z analyzovaných reklam.  

                                                 
114

 Rozvinuté mytologické příběhy se vyskytují též napříč jinými žánry, jako jsou pohádky, 
detektivky, scifi filmy a mnoho dalších.  
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Hlavním zjištěním, které bylo učiněno během zkoumání a analyzování 

kosmetických reklam, bylo, že reklamy velmi často odkazují k nejznámějším 

příběhům a postavám, které můžeme v mytologii najít. Hojně se reklamy 

odvolávaly na hrdiny, v antické mytologii nazývané jako héróové, ale též na 

bohy a bohyně. Reklamy stavěly též na znalosti komiksových hrdinů, jako 

Superman, či na znalosti tragických milostných příběhů.  

Tato diplomová práce ukazuje, jak veliké množství významů se ukrývá 

uvnitř běžného reklamního sdělení. V tomto důsledku lze též odhadnout, že 

reklama, jako komunikační proces, má hojné možnosti na poli prezentace 

výrobků. Speciálně pak audiovizuální reklama dokáže sdělit mnoho informací a 

mnoho významů za velice krátký čas, během kterého mnohdy převypráví i 

příběh nešťastné lásky. 

Summary  

This thesis analyses commercials of cosmetic products on the basis of 

semiotic analysis and mythology. Since the audiovisual commercials are rich in 

content, it was necessary to separate the description from the analysis. The 

description is comprised of three separate chapters which explain the story, the 

main action, the description of the scene, and finally the audial aspects of the 

commercial, which include the music, spoken word, and other noises.  

In the analysis, the most important aspects of the commercial’s meaning 

are discussed first. These aspects were mainly the protagonists and the story, 

and their relationship to mythology. The key role played ancient mythology from 

one simple reason, because it belongs to the most famous and most 

widespread mythologies at all. The mythological references in the commercials 

sometimes goes beyond the basic myths taught in elementary schools, and 

requires high school or university level knowledge.115  

Some of the analysed products are those of global brands like Unilever 

and Procter & Gamble, because their products are world-famous. The majority 

                                                 
115

 Elaborated mythological stories appear across different genres as well; those are for 
example fairytales, detective stories, sci-fi films and many others.  
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of the commercials are from the brand Axe, whose commercials resemble short 

films. Other brands include Dove, Rexona, Old Spice and David Beckham. 

Analysed commercials were in Czech as well as in English language. Those in 

English were included mainly because no Czech version exists, such as in the 

last analysed commercial Axe Soulmates, which aired soon before completion 

of this diploma thesis, making it the newest from the analysed commercials.  

The cardinal finding was that the commercials tend to refer to the most 

famous stories and characters that can be found in mythologies. Profusely used 

were heroes (in ancient mythology called héróe) but also gods and goddesses. 

The commercials also depicted some comic book heroes, like Superman, and 

also some tragic love stories.  

This diploma thesis argues that there are lots of hidden meanings in 

ordinary commercial messages. Consequently, we can estimate that a 

commercial has a great variety of possibilities for presenting a product. 

Audiovisual commercials are especially able to convey much information and 

many meanings in a very short time which tells, for example, the story of 

unhappy love.  
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