
Přílohy 

Příloha č. 1: Proppovy funkce postav (tabulka) 

1 Jeden ze členů rodiny opouští domov (odloučení)  

2 Hrdinovi je něco zakázáno (zákaz)  

3 Zákaz je porušen (porušení)  

4 Škůdce se snaží vyzvídat (vyzvídání)  

5 Škůdce dostává informace o své oběti (vyzrazení)  

6 Škůdce se snaží oklamat svou oběť, aby se zmocnil jí nebo jejího majetku  

7 Oběť podlehne úskoku a tím bezděčně podléhá nepříteli (pomahačství)  

8 

Škůdce působí jednomu ze členů rodiny škodu nebo újmu (škůdcovství); 
Jednomu z členů rodiny se něčeho nedostává nebo by něco chtěl mít 

(nedostatek)  

9 

Neštěstí nebo nedostatek jsou sděleny. K Hrdinovi se někdo obrací s 
prosbou nebo rozkazem. Je odeslán nebo propuštěn (prostřednictví, 

spojovací moment)  

10 
Hledač se rozhodne k protiakci nebo s ní vysloví souhlas (začínající 

protiakce)  

11 Hrdina opouští domov (odchod)  

12 

Hrdina je podroben zkoušce, vyptávání, je napaden a pod., čímž se 
připravuje získání kouzelného prostředku nebo pomocníka (první funkce 

dárce)  

13 Hrdina reaguje na činy budoucího dárce  

14 Hrdina dostává k dispozici kouzelný prostředek  

15 

Hrdina je přenesen, dovezen nebo přiveden k místu, kde se nalézá 
předmět hledání (prostorové přemístění mezi dvěma říšemi, vykonání 

cesty)  

16 Hrdina a škůdce vstupují do bezprostředního boje (boj)  

17 Hrdina je označen (označení)  

18 Škůdce je poražen (vítězství)  

19 Počáteční neštěstí jsou zlikvidovány (likvidace neštěstí nebo nedostatku)  

20 Hrdina se vrací (návrat)  

21 Hrdina je pronásledován (pronásledování)  

22 Hrdina se zachraňuje před pronásledováním (záchrana)  

23 
Nepoznaný hrdina se dostává domů nebo do jiné země (nepoznaný 

příchod)  

24 Nepravý hrdina si klade neoprávněné nároky (neoprávněné nároky)  

25 Hrdinovi je uložen těžký úkol (těžký úkol)  

26 Úkol je splněn (splnění)  

27 Hrdina je poznán (poznání)  

28 Nepravý hrdina nebo škůdce je odhalen (odhalení)  

29 Hrdina dostává nové vzezření (transfigurace)  

30 Škůdce je potrestán (trest)  

31 Hrdina se žení a nastupuje na carský trůn (svatba) 
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Příloha č. 2: Zulu Alpha Kilo, Toronto, Canada - Interac: Snowman (obrázek) 

 

Zdroj: Zulu Alpha Kilo, Toronto, Canada - Interac: Sowman [obrázek]. In: AdsoftheWorld 

[online]. [vid. 2015-12-05].  

 

Příloha č. 3: Reklamní výstup „Vánoční reklama Apple 2013“ (video) 

Zdroj: Apple iPhone Christmas Commercial 2013. In: Youtube [online]. 17.12.2013 [cit. 

2015-05-09].  

 

Příloha č. 4: Reklamní výstup „#MakeItHappy“ (video) 

Zdroj: Official Coca-Cola "Big Game" Commercial 2015 #MakeItHappy. In: Youtube 

[online]. 1.2.2015 [cit. 2015-05-09].  

 

Příloha č. 5: Reklamní výstup „Thank you, mom“ (video) 

Zdroj: Thank You Mom - P&G Commercial (Sochi 2014 Olympic Winter Games). In: 

Youtube [online]. 7.2.2014 [cit. 2015-05-09].  

 

 


