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Abstrakt 

Práce mapuje proměnu motivu násilí v reklamní tvorbě. V první části se zaměřuji na moţné 

formální projevy násilí a na funkci, kterou můţe prvek násilí plnit v reklamním díle. Do formy pak 

ve své práci pro komplexnost analýzy řadím jak styl vyobrazení, tak násilí v reklamě po stránce 

obsahové. Pro detailnější rozbor prvku násilí v reklamě je přihlédnuto k roli emocí, které formují 

výslednou recepci. Dále je tematizováno násilí v rámci právního systému České republiky a 

samoregulačního principu se zohledněním toho, jak v tomto systému figuruje činnost Rady pro 

reklamu. Součástí práce je i zasazení motivu násilí v reklamě do kontextu výzkumů týkajících se 

této problematiky. Vzhledem k náplni analytické části práce, která se věnuje reklamní tvorbě 

nevládní neziskové organizaci Amnesty International, je nejprve uvedena problematika sociální 

reklamy ve srovnání s komerčním marketingem. Variabilita motivu násilí z hlediska formálních 

aspektů a funkčnosti je demonstrována na reklamní tvorbě Amnesty International v letech 2006, 

2008, 2012 a 2014, a to v různých typech médií – venkovní reklama, tisk, video a online aplikace. 

Jednotlivá reklamní díla jsou analyzována podle sémiotické teorie Rolanda Barthese z díla Rétorika 

obrazu. Analýza v druhé části práce potvrdila výskyt prvku násilí v některých z moţných forem a 

funkcí, které byly představeny v části první. 

 

 



 

Abstract 

The work explores the transformation of the motif of violence in advertising. The first part focuses 

on possible formal acts of violence and the function that the element of violence can have in the 

advertising work. In sake of complexity of the analysis of the formal aspects I include both the style 

illustrations and the content elements. For a more detailed analysis of the motif of violence in 

advertising I explain the role of emotions that shape the final reception. In my work I also focus on 

the motif of violence within the legal system of the Czech Republic and self-regulatory principles 

with regard to the activities of the Council for advertising. The work also set the theme of violence 

in advertising in the context of research on this issue. Considering the scope of the analytical part, 

which is devoted to advertising of nongovernmental organization Amnesty International, firstly I 

introduce the issue of social advertising compared with commercial marketing. Variability of the 

motif of violence in terms of formal aspects and functionality is demonstrated in the commercials of 

Amnesty International in the years 2006, 2008, 2012 and 2014, and in various types of media - 

outdoor advertising, print, video and online applications. Individual advertising works are analyzed 

based on Roland Barthes semiotic theory in his work called Rhetoric image. The analysis in the 

second part of the work confirmed the presence of the element of violence in some of the possible 

forms and functions that were introduced in the first part. 
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ÚVOD 

 

Cílem mé práce je zmapovat různé projevy násilí v reklamě. Jedná se primárně o motivickou 

analýzu, která sleduje proměny formy a funkčnosti násilí jako prvku reklamní tvorby. Po úvodním 

představení reklamy jakoţto nástroje komunikace se zaměřím na to, v jaké podobě můţeme 

zaznamenat motiv násilí neboli v jaké formě se s ním setkáváme. Dále rozeberu roli prvku násilí 

v reklamě neboli funkci, kterou v rámci reklamního sdělení plní.   

K násilí budu přistupovat jako k tématu, jeţ není společností vnímáno indiferentně. Proto je 

součástí práce i právní ukotvení tohoto prvku v oblasti reklamní tvorby a následně popsán i princip 

hodnocení ze strany Rady pro reklamu (samoregulace v ČR). Klíčový pro tuto sekci bude princip 

samoúčelnosti, který je mnohdy rozhodující při určení etičnosti reklamy a který ovlivňuje i niţší 

míru kritiky namířenou vůči reklamě sociální. Tu následně srovnám s reklamou komerční a 

představím její nástroje.  

V návaznosti na atributy sociální reklamy se dostáváme k praktické části mé práce, kde 

budu analyzovat reklamy mezinárodní nevládní organizace Amnesty International. Předmětem 

analýzy jsou reklamy vyuţívající rozdílné mediatypy v odlišných letech pro demonstraci 

přetrvávajících principů reklamní strategie organizace a vyuţití prvku násilí. Konkrétně se jedná o 

venkovní (outdoorovou) reklamu v roce 2006, reklamu v tisku v roce 2008, formát videa v roce 

2012 a nakonec vyuţití nových technologií (online aplikace) v roce 2014.   

Praktická část bude vystavěna na teorii Rolanda Barthese, konkrétně jeho práci Rétorika 

obrazu. Toto dílo jsem zvolila vzhledem k vícestupňovému přístupu k reklamnímu dílu. Je mi tudíţ 

umoţněno analyzovat motiv násilí i v hlubších intencích a dešifrovat tak veškerý moţný význam 

jeho uţití. Srovnáním teoretické části a té praktické bude ověřena aplikovatelnost teorie na sféru 

sociální reklamy.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST – FORMÁLNÍ A FUNKČNÍ PROMĚNY MOTIVU 

NÁSILÍ V REKLAMĚ 

 

1.1 REKLAMA 

 

Marketingem rozumíme “proces, v němž jednotlivci a skupiny získávají prostřednictvím 

tvorby a směny produktů a hodnot to, co požadují” (Zamazalová et al., 2010, s. 3).
 
 Jeho cílem je 

podle Zamazalové et al. (2010, s. 3) “nalézt rovnováhu mezi zájmy zákazníka a podnikatelského 

subjektu.“ O samotné tvorbě a vyuţívání nástrojů marketingu mluvíme jako o marketingovém 

mixu. Kotler (1992) definuje marketingový mix jako “soubor marketingových nástrojů, které firma 

používá k tomu, aby usilovala o dosažení svých marketingových cílů na cílovém trhu.” Jedná se o 

soubor technik, které aplikuje subjekt na trhu s cílem dosáhnout poţadovaných výsledků při 

fungování v prostředí trhu. Do této skupiny nástrojů řadíme jiţ starší model tzv. 4P - product, price, 

placement, promotion (výrobek, cena, distribuce a komunikace). Ve své práci se zaměřuji na 

poslední z vyjmenovaných - promotion neboli obecně řečeno komunikaci, která je určitým 

prostředníkem mezi výrobkem jako takovým a potenciálními spotřebiteli. Kotler (2007, s. 575) 

rozlišuje následující komunikační nástroje: reklamu, podporu prodeje, události a záţitky, Public 

Relations, osobní prodej a direct marketing. 

Reklama je dle Zamazalové et al. (2010, s. 262) “nejhlasitější složkou komunikačního mixu”, 

která “dokáže oslovit široký okruh veřejnosti“ jednosměrnou formou komunikace. Dále je podle 

autorky označována za “masovou neosobní formu marketingové komunikace, která slouží k oslovení 

velkého počtu osob.” Reklama jako taková vyuţívá hmotné prostředky, jako jsou například tisk, 

televizní vysílání, broţury, billboardy, POS displaye, loga, vnější balení ad. Vidíme, ţe tyto nástroje 

vţdy vyuţívají specifického média. V praktické části se zaměřím na následující mediatypy: tisk, 

video, venkovní reklama, mobilní aplikace. 

Reklamu můţeme kromě vyuţitého nosiče dělit i podle toho, v jaké fázi ţivotního cyklu 

výrobku je aplikována. Rozlišujeme tak reklamu informativní, přesvědčovací a připomínající. 

Reklama informativní „seznamuje spotřebitele s novým produktem“ a je „charakteristická pro 

první fázi životního cyklu výrobku” (Zamazalová et al., 2010, s. 264). Můţe se jednat o uvedení 

výrobku či sluţby na trh nebo o zcela novou firmu. Zároveň se však v sociálním marketingu můţe 

jednat například o upozornění na novou kauzu. Druhý typ reklamního sdělení se váţe k výrobku, 

který uţ na trhu má určité postavení. V této fázi se tedy reklama bude soustředit na to, aby upevnila 
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postavení výrobku. Cílem je přesvědčit spotřebitele, aby upřednostňovali v nákupním rozhodování 

primárně náš výrobek. Opět vedle fyzických produktů či sluţeb můţeme tuto fázi sledovat např. u 

neziskových organizací, které vytvořily povědomí o určitém problému, nyní však musí vzbudit 

v lidech potřebu se v této věci angaţovat. Jako třetí typ v této kategorii se nachází reklama 

připomínající. Ta pracuje s výrobkem, který je na trhu dostatečně známý, avšak i přesto je zapotřebí 

připomínat jeho existenci, aby zůstal permanentně v povědomí spotřebitele. V našem paralelním 

případě se tedy můţe jednat o jiţ známou problematiku, která se v čase příliš nemění a která 

vyţaduje stálou podporu. Jako příklad můţeme uvést například kampaně proti řízení pod vlivem 

alkoholu či ekologickou osvětu. (Zamazalová et al., 2010, s. 264-265) 

 

1.1.1 NÁSTROJE REKLAMY 

 

V rámci reklamy se setkáváme s konceptem tzv. klasického podmiňování. Jedná se o 

„relativně trvalou změnu chování, způsobenou vnímaným spojením mezi dvěma podněty“ (Tellis, 

2000, s. 143). Tento typ učení figuruje i v procesu recepce reklamního sdělení a je důvodem, proč 

podle Tellise (2000, s. 143) tvůrci reklamy „spojují svou značku se slavnými doporučovateli, 

s populárními rýmovačkami nebo přitažlivými obrázky.“ Právě poslední zmíněná přitaţlivost 

obrázků je formou učení, která nás bude zajímat v motivické analýze prvků reklamy zaměřené na 

násilí. Podmíněný podnět dle autora vyvolává podmíněnou reakci i při absenci nepodmíněného 

podnětu. Jako příklad uvádí apel na vzpomínky skrze smyslové vjemy, konkrétně čichové: vůně 

skořice při prohlídce nového bytu pravděpodobně v zákazníkovi vyvolá vzpomínky na dětství, na 

pečení cukroví apod. Tato představa vede k příjemnému rozpoloţení vedoucímu k větší náklonnosti 

ke koupi bytu a k předem vybudovanému vztahu k místu. (Tellis, 2000, s. 144) 

Jedním ze způsobů, jak získat pozornost spotřebitele, je vzbuzování emocí. Ty lze definovat 

jako „stav citového vzrušení, o kterém svědčí určitý druh a úroveň biochemické aktivity mozku a 

těla.“ (Tellis, 2000, s. 144). Důleţitou charakteristikou emocí, která figuruje při plánování reklamní 

strategie, je to, ţe „mohou existovat nezávisle na logickém uvažování“ (Tellis, 2000, s. 174). Při 

recepci reklamy se zapojením emočních procesů vzdalujeme od racia a dostáváme se do sféry 

automatických biologických procesů. Emoce jsou tudíţ vyuţívány jako jeden z marketingových 

nástrojů, jeţ neapelují na rozum (jak je tomu například u poskytování informací). I přes to, ţe se 

pohybujeme na úrovni smyslového, musíme při práci s emocemi v reklamním sdělení zohlednit 

faktor legitimity. Ty reklamy, které „vzbuzují emoce bez jasného nebo silného spojení s poselstvím, 

se mohou jevit jako zneužívání“ (Tellis, 2000, s. 174). Autor uvádí příklad firmy Benetton, která se 
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zaměřovala na rasovou problematiku. U této značky se však nabízí i reklama spojená s naším 

tématem – násilím. Olivier Toscani představil kontroverzní reklamy pro značku Benetton, kterými 

komentoval i problematiku násilí – např. skrze fotografii zkrvaveného oblečení leţícího na zemi 

samostatně bez těla upozorňoval na jugoslávskou válku a její lhostejnost (Příloha č. 1). Reakci na 

pouţití (ač nepřímo) oběti sarajevského vojáka označila organizace UNICEF za zneuţívání 

společenských katastrof pro svět reklamy. (Toscani, 1996, s. 78-83) 

 

1.1.2 ANALÝZA REKLAMY 

 

Úvodem je nutné představit způsob, jakým je moţné přistupovat k analýze reklamy. Podle 

některých odborníků (Lacey, 1998) z oblasti mediálních studií je zrak povaţován za smysl, skrze 

který získáme nejdetailnější informace. Zrakem recipujeme veškeré vizuální podněty, které vstupují 

do našeho zorného pole. Tyto vizuální podněty označujeme za obrazy. Všechny obrazy, které 

vznikají s určitým záměrem, „jsou vytvořeny s cílem komunikovat zprávu“ (Lacey, 1998, s. 5). 

Reklamní komunikát jako typ obrazu lze zjednodušeně rozdělit na část textovou (slovní sdělení, 

slogan) a na část ryze vizuální. Recepce obrazů je však podle Laceyho (1998, s. 6) doprovázena 

dalšími faktory, jako je kontext, společenská situace, zkušenost ad. 

Právě v tomto bodě vstupuje do hry sémiotika, která jakoţto vědní disciplína zkoumá znaky 

a znakové systémy. Má za cíl analyzovat proces recepce a hledání významů (Lacey, 1998, s. 6). Za 

jeden z faktorů, které formují recipientův výsledný mentální obraz, je to, jakým způsobem jsou 

vyuţity znaky v obraze, jak je strukturován, neboli kód, ve kterém je obraz „psán“. Lacey (1998, s. 

7) upozorňuje na to, ţe ačkoliv je za kód označen pouţitý jazyk, můţe se jednat o kód v určitém 

abstraktním slova smyslu. Nesetkáváme se tedy pouze s kódem lingvistického charakteru. Kódy 

jsou „jakékoliv znaky, kterým je společností přiznán určitý význam“ (Lacey, 1998, s. 7). Znak jako 

takový je dle Saussura (2007) tvořen arbitrárně spojeným signifikantem (označující – zvuková 

podoba slova) a signifikátem (označované – fyzická forma v reálném světě). Tento vztah 

označujícího a označovaného můţeme dále rozlišovat na denotativní rovině a na rovině konotací 

(označované dále vyvolá znakový soubor označujícího a označovaného). Tuto rovinu postupné 

semiózy analyzoval Barthes (2004), kdy konotaci zařadil do systému mýtů. Z několika moţných 

teoretických konceptů věnujících se sémiotické analýze jsem pro svou práci zvolila právě 

Barthesovu teorii, kterou představím v praktické části.  
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1.2 TEMATIZACE NÁSILÍ 

1.2.1 Proměny násilí podle obsahových kategorií 

 

V této práci budu k násilí přistupovat jako k nástroji reklamního sdělení, jeho funkční 

sloţce.  Sledujeme tedy určitou motivickou rovinu: „na rozdíl od násilí, jak je častěji zkoumáno 

v sociálních vědách, násilí v reklamě je použito jako komunikační nástroj, jenž pomáhá 

k přesvědčení recipienta“ (World Health Organization, 2014). Násilí je popsáno jako „záměrné 

použití nebo hrozba použití fyzické síly proti sobě samému, jiné osobě nebo skupině či společnosti 

osob, které působí nebo má vysokou pravděpodobnost způsobit zranění, smrt, psychické poškození, 

strádání nebo újmu“ (World Health Organization, 2014).  Z této definice budu ve své práci 

vycházet. 

Ve sféře reklamy se setkáváme s různými dimenzemi násilí. Leonard a Ashley (2012) 

mapují rozdílné přístupy, dle kterých lze násilí v reklamě kategorizovat. Vyuţiji nyní tuto poměrně 

komplexní studii k rozlišení typu násilí na základě různých kritérií. Jako vstupní dichotomie byla 

vyuţita perspektiva Světové zdravotní organizace (2014). Ta uvaţuje násilí jak to fyzické, tak 

psychické.  Následuje rozlišení na základě frekvence výskytu prvku násilí čili určité míry 

kaţdodennosti. Rosenthal a Wilson (2003 cit. podle Leonard a Ashley, 2012, s. 78) tak mluví o 

násilí všedním (přepadení, bití, hrozby) a o násilí mimořádném (bombové útoky, odstřelovači). 

Trendy ve výskytu násilí v reklamě sledovali i mediální odborníci. Předmětem zkoumaného 

jevu byla například krutost násilí, jeţ se odvíjí od výskytu krve, škodlivosti násilného činu, realismu 

vyobrazené bolesti ad. Současně hraje roli i to, zda je násilí obsaţené v reklamě idealizováno, 

trivializováno, potrestáno nebo chváleno (Wilson et al., 2002 cit. podle Leonard a Ashley, 2012, s. 

78.). Další rozlišení se věnuje typu samotného aktu násilí. Setkáváme se s afektivním versus 

instrumentálním násilím, impulsivním versus předpřipraveným nebo například s násilím 

proaktivním versus reaktivním. (Anderson a Huesmann, 2003 cit. podle Leonard a Ashley, 2012, s. 

78.) 

Pro určení různých forem násilí hrají roli i následující kontextuální faktory. Jedná se 

například o přítomnost zbraní, lokalitu, ve které se akt násilí odehrává, a prezentace moţných 

následků. Za podstatný rámec, který určí výsledný dojem z recepce násilnické reklamy, je i celkové 

vyznění. Na jedné straně se setkáváme s prosociálním vyzněním a na druhé straně s humorným. 

Z této dichotomie vyplývá i to, zda je násilí obhajováno či vyuţíváno jako humorný prvek nebo zda 

je naopak prezentováno jako negativní sociálně patologický jev, který má být brán váţně, bez 

jakékoliv nadsázky. (Leonard a Ashley, 2012, s. 79) 
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1.2.2 AKTÉŘI  

 

Vedle typu násilného aktu se dále můţeme věnovat aktérům, kteří jsou situace zobrazující 

násilí účastni. V reklamě tak můţe zúčastněný být v roli pachatele, oběti nebo přihlíţejícího. 

V případě, ţe definujeme aktéra jako pachatele, můţeme dále sledovat, co je motivací násilného 

činu. Rozlišujeme dva základní druhy motivace: moralizující a dravou. „V případě moralizujícího 

násilí se pachatel skrze násilný akt dožaduje spravedlnosti nebo pomsty v reakci na to, co je obecně 

považováno za deviantní chování“ (Leonard a Ashley, 2012, s. 78). V opačném případě se pak 

setkáváme s dravým násilím. To je doslova řečeno „vykořisťující“ a je vykonáváno za účelem 

zisku. Motivací pro pachatele je zde tedy určitý prospěch, který je generován právě násilným aktem.  

Za třetí typ pak lze povaţovat násilí samoúčelné. To můţeme určitým způsobem podřadit druhému 

typu, kde oním ziskem bude samotný akt – jedná se o násilí pro násilí.  

V určitém ohledu tento třetí druh motivace pro násilný akt rozvádí ve svém schématu 

Baumeister a Campbell (1999 cit. podle Leonard a Ashley, 2012, s. 78). Představili „tři motivace 

k provedení násilného aktu: 1) radost vyplývající z utrpení druhých (sadismus), 2) usilování o 

vzrušení nebo útěk z nudy, 3) násilná reakce jako obrana proti nebo reakce na útok na důstojnost 

(ohrožení sobectví).“ 

Co do účastníků násilného aktu je poměrně podstatným faktorem i to, o jaké druhy (nikoliv 

role, které jsou definovány výše) aktérů se jedná. Recipient je tak výrazně emočně ovlivněn tím, zda 

je účastníkem (ať uţ obětí nebo pachatelem) ţena či muţ. Na obecnější rovině pak hraje roli i to, 

zda je aktérem člověk, zvíře, kreslená postava nebo věc. Toto rozlišení známe uţ z průzkumů 

specialistů na média (Wilson et al., 2002 cit. podle Leonard a Ashley, 2012, s. 79). Jedná se 

primárně o princip identifikace. Identifikací míníme „přirozenou spojitost nebo asociaci 

s charakterem v reklamě“ (Jones, Cunningham a Gallagher, 2010, s. 20). Ztotoţnění následně vede 

k zesílení vnímané emoce, v našem případě k silnějšímu proţívání násilného obsahu. Vcítit se do 

fiktivní postavy, zejména pak do postavy, která ani fyziognomicky nepřipomíná naši všední realitu, 

je značně komplikovanější a nevede tak k zintenzivnění vnímaného násilí. Jones, Cunningham a 

Gallagher (2010) uvádí jako příklad reklamu na čokoládovou tyčinku, ve které je znázorněna scéna, 

ve které probíhá šikana. Účastníky této situace jsou však dvě známé televizní kreslené postavičky 

ze seriálu Simpsonovi. Akt šikany tudíţ vyvolá méně rozhořčení, jelikoţ se celá situace náhle stává 

fiktivní. „Fiktivní způsob vyobrazení má schopnost snížit vliv násilí, které obsahuje“ (Jones, 

Cunningham a Gallagher, 2010, s. 20). 
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1.2.3 PERSPEKTIVA VYOBRAZENÉHO JEVU 

 

Jednotliví účastníci vyobrazené scény jsou součástí celkové perspektivy, z níţ recipient 

reklamu sleduje. Perspektiva je dána dvěma faktory. Zaprvé se jedná o úhel pohledu, kterým 

reklama podmiňuje recepci. Tím můţe být perspektiva oběti nebo pachatele. Leonard spolu 

s  Ashley (2012, s. 83) odhalily, ţe „drtivá většina reklam, které se zaměřují na perspektivu oběti, 

se věnují nekomerční (cause-related) problematice, zatímco pohled pachatele je využíván pro 

komerční sdělení.“ Za druhou proměnnou při analyzování aktérů figurující v násilnické scéně 

označily autorky to, zda si oběť onu brutalitu něčím vyslouţila (deservingness).  

Na jedné straně škály se nacházejí nejčastěji zvířata a děti. Pokud jsou tyto skupiny obětí 

násilnického aktu, recipient má tendenci s nimi soucítit. Zpravidla jsou totiţ obětí brutality 

neprávem. Naopak členové gangu, kriminálníci a dokonce oběti mafiánského násilí jsou povaţováni 

za subjekty, jeţ jsou s násilím svázáni běţně. Fakt, ţe jsou vyobrazeni ve scéně, se kterou si násilí a 

priori spojujeme, vede k tomu, ţe s nimi nesoucítíme a věříme, ţe má trest jasnou a pochopitelnou 

příčinu. (Leonard a Ashley, 2012) 

K určitým aktérům se tedy váţe větší míra empatie, zatímco s některými skupinami soucit 

nepřichází. Tento de facto stereotypizovaný model je hojně vyuţíván v reklamní tvorbě. Níţe se 

znovu zaměříme na rozdělení komerční versus nekomerční reklamy s pouţitím těchto kategorií. 

 

 

1.3 VÝZKUMY NÁSILÍ V REKLAMĚ 

 

  „Násilí v reklamě byla věnována menší pozornost, než co se násilí v jiných typech médií 

týče“ (Jones, Cunningham a Gallagher, 2010, s. 11) a stejného problému si všímají i Rifon, Royne a 

Carlson (2012, s. 9): „zatímco značná část výzkumů se soustředí na násilí v médiích obecně 

(převážně pak ve vztahu k obsahu televizního vysílání), vztah reklamy a násilí či zneužívání dodnes 

získal pouze minimální pozornost.“ Akademici proto často vybízejí k zaměření se v nastávajících 

výzkumech na následující témata (Rifon, Royne a Carlson, 2012, s. 10): dlouhodobé následky 

plynoucí z toho, kdyţ je jedinec vystaven násilí v reklamě; genderové rozdíly v reakci spotřebitele 

na reklamu vyuţívající násilí nebo hledání způsobu, jak ochránit děti před vlivem násilí v reklamě. 
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1.3.1 VÝZKUM NÁSILÍ V TELEVIZI 

 

Pokud se ve výzkumech věnuje pozornost násilí v reklamě, nejčastěji se pak odborníci 

soustředí na násilí v televizní reklamě – ta je povaţována za médium se značným vlivovým 

potenciálem, jelikoţ „televizní zobrazení pomáhá utvářet divákovo pojetí reality“ (Hetsroni, 2011, 

s. 97). Z Hetsroniho studie získáváme zajímavé a snad i překvapivé výsledky týkající se míry 

saturace televizního vysílání reklamami s prvkem násilí. Výzkum byl proveden na 1785 amerických 

a 1467 izraelských reklamách. 2.5 % reklam v USA a 1.5 % v Izraeli obsahovalo projev násilí. 

Nutno podotknout, ţe při sběru dat nebyly za reklamy obsahující násilí povaţovány ty, které 

vyobrazovaly minimální projevy násilí, jako je např. verbální agrese. (Hetsroni, 2011) 

Za překvapivé povaţujeme tyto výsledky zejména proto, ţe nenacházíme shodu mezi 

odhadem veřejnosti a jejím emočním nábojem vůči reklamě zobrazující násilí. Sám autor uvádí 

následující hodnocení: „fakt, že reálná přítomnost násilnického obsahu v televizní reklamě je spíše 

malá, neodradil respondenty od toho, aby v dotazníkovém šetření souhlasili s tvrzením, že 

v televizní reklamě je příliš mnoho násilí“ (Hetsroni, 2011, s. 100). Jedná se o překvapivý fenomén, 

jelikoţ v otázce, kolik procent vysílaných reklam podle nich obsahuje násilí, napsali hodnoty velmi 

blízké skutečnému číslu. 

Za moţný důvod tohoto rozporu povaţuje autor jednak to, ţe recipient nedokáţe v mysli 

jasně oddělit reklamy a upoutávky na pořady nebo dokonce reklamy a samotné pořady. Další 

moţné vysvětlení podává Fisher – tvrdí, ţe „i malé procento krvavých reklam může být bráno jako 

přílišné v očích těch, kteří odmítají jakékoliv zobrazování násilí“ (Fisher, Cook a Shirkey, 1994 cit. 

podle Hetsroni, 2011, s. 109). Z psychologického hlediska můţe být důvodem fakt, ţe nadměrný 

strach z něčeho můţe vést k silnému odporu vůči této věci. Nadhodnocení výskytu reklam 

s násilným obsahem je pak způsobeno „psychologickým mechanismem, který spojuje percepci 

nechtěného fenoménu s jeho všudypřítomným výskytem a zvyšuje obavu z tohoto fenoménu“ 

(Fisher., Cook a Shirkey, 1994 cit. podle  Hetsroni, 2011, s. 109). 

Na sesbíraných datech dále Hetsroni (2011, s. 100) demonstruje vztah genderového 

charakteru národnosti a výskytu reklam obsahujících násilí. Autor vyuţívá Hofstedeův index – 

ţebříček zemí seřazených podle míry maskulinity versus feminity. Amerika byla vyhodnocena jako 

vysoce maskulinní, coţ se projevuje důrazem kladeným na genderové odlišnosti.  Americká 

společnost tak „předpokládá, že muži budou rozhodní a silní a že ženy budou skromné a něžné“ 

(Hetsroni, 2011, s. 100). Izrael je příkladem feminní společnosti, která naopak stírá genderové 

odlišnosti, je celkově umírněnější, klidnější a vyznačuje se niţší tolerancí k násilí. Vysoce 

maskulinní národy, mezi které řadíme například i Japonsko, vykazují vyšší míru televizního 
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vysílání, jeţ vyobrazuje násilí (včetně reklamních sdělení), na rozdíl od minimálně maskulinních, 

jako jsou například země skandinávské oblasti. Určitá genderová příslušnost národu jako takového 

má tedy dle Hetsroniho výzkumu přímou návaznost na vztah národu obecně k násilí v médiích. Co 

se týče genderového zastoupení v reklamě, v Americe i Izraeli mezi aktéry patří ve významné 

většině muţi. Izraelská reklama zobrazuje muţe jako účastníka násilného incidentu v 70 % případů, 

v Americe dokonce v 82 %.  Ţeny tvoří 30 % aktérů reklam obsahujících násilí v Izraeli, a to 

konkrétně z 25 % jako oběti, z 5 % jako pachatelé. V Americe pak celých 18 % patří ţenám 

pachatelkám, nula procent ţenám obětem. Z této analýzy tedy plyne následující princip: „ženy ve 

většině případů nejsou zobrazovány v reklamní scéně obsahující násilí, ani nebyla zaznamenána 

tendence napříč různými typy zemí je zasadit do role oběti“ (Hetsroni, 2011, s. 106). Primárně je 

tedy násilí v reklamě spojováno s muţi jako aktéry, v mimořádných případech s ţenami, avšak 

skoro bezvýhradně v dominantní pozici pachatele. 

  

1.3.2 VZTAH NÁSILÍ V TELEVIZNÍ REKLAMĚ A VYSÍLANÉHO POŘADU 

 

Podívejme se nyní na vyuţití násilí v televizní reklamě v korelaci s tématem pořadu, který jí 

předchází. Studie Fergusona et al. (2010) se zabývá právě tím, jaký vliv má náplň pořadu na 

úspěšnost reklamy. Předmětem studie byla zapamatovatelnost reklamy vlivem uţitého motivu násilí 

v reklamě versus v předcházejícím pořadu a následně ochota si prezentovaný produkt pořídit. 

Zjednodušeně řečeno – prodává násilí? Pokud ano, lze vysledovat kauzalitu obsahu pořadu a 

následné reklamy?  

Premisou, kterou stavíme jaksi mimo samotný výzkum, je fakt, ţe pořady se sexuálním či 

násilným obsahem obecně přitahují více diváků. Následné reklamě je tudíţ vystaveno širší 

publikum a reklama má uţ z této podstaty větší potenciál k efektivnosti. Výsledky analýzy ukázaly 

zaprvé to, ţe „sledování pořadu, který obsahoval násilí či sexualitu, snížilo divákovo zapamatování 

si následující reklamy a současně i jeho ochotu si výrobek pořídit“ (Ferguson et al., 2010, s. 305). 

Násilí uţité v pořadu je tedy efektivním prvkem pro získání divákovy pozornosti. Moţný šok je 

však současně důvodem pro trvání takto intenzivního záţitku a vede k neúplné pozornosti 

orientované na reklamu následující bezprostředně po pořadu či během něj. 

Jakou taktiku pak mohou tvůrci reklamy aplikovat při jejím umístění do vysílání pořadu 

s motivy násilí? Odpovědí je soudrţnost náplně pořadu a náplně reklamy, čili opakovat násilí také 

v obsahu reklamy. „Ačkoliv vysílání obsahující násilí snížilo zapamatovatelnost následujících 

reklam, které neobsahovaly násilí, vysílání obsahující násilí naopak zvýšilo zapamatovatelnost 
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reklam, jež násilí obsahovaly“ (Ferguson et al., 2010, s. 305). Jako moţné vysvětlení podává 

Ferguson et al. kognitivní aspekty recepce. Sledování televize zasadí diváka do určitého modu 

očekávání. Divák má tak při sledování pořadu určitým způsobem nastavené myšlení (kognitive 

mindset).
1
 Kdyţ následující reklama „neladí“ s charakterem pořadu, divák ztrácí zájem a pozornost.  

Umístění reklamy dle obsahového určení je tedy dalším podstatným aspektem pro učení 

efektivnosti reklamy. Tento princip není vlastní pouze televizní reklamě. Platí i v ostatních 

mediatypech – např. u tištěné reklamy v novinách pak můţe hrát roli obsah článku, který se nachází 

v bezprostřední blízkosti reklamy. 

Předmětem dalšího zkoumání můţe být efektivnost reklamy ve smyslu funkčnosti, neboli zda 

se v reakci na sledování reklamy skutečně zvedne prodej výrobku. K této problematice totiţ 

Ferguson (2010, s. 309) podotýká, ţe jakkoliv je podle výsledků zapamatovatelnost vyšší při 

obsahové korelaci pořadu a reklamy, následná touha po produktu jiţ není touto soudrţností tak 

výrazně řízena. Dominantní je násilí v reklamě jako takové, pořad však můţe být neutrální, aby byla 

v divákovi probuzena samotná potřeba vlastnit daný produkt. Některé studie jsou dokonce 

v rozporu s výsledky tohoto výzkumu. Jak Leonard a Ashley upozorňují, lze se setkat s texty, které 

popisují zvýšenou zapamatovatelnost reklam obsahujících násilí v kontextu násilnického pořadu, a 

na druhou stranu i s těmi, které deklarují zapamatovatelnost značně sníţenou. (Leonard a Ashley, 

2012, s. 78) 

 

 

 

1.4 MOTIVACE PRO VYUŽITÍ NÁSILÍ V REKLAMĚ JAKO NÁSTROJE PERSVAZE  

 

V tomto bodě rozvedu moţné funkce násilí neboli to, jakou roli násilí v reklamě hraje, proč 

bylo pouţito a s jakým účelem. Násilí můţeme povaţovat za motiv se silným emočním 

potenciálem. V mnoha divácích vzbuzuje a priori odpor vyplývající uţ ze samotné definice násilí. 

„Mnoho lidí shledává násilí v reklamě ofensivní, ale mnohdy bylo využito i k pozitivní věci (např. 

kampaně proti řízení pod vlivem alkoholu)“ (Jones, Cunningham a Gallagher, 2010, s. 12). Při 

definování různých podob funkčnosti motivu násilí budu vycházet ze studie Jonese, Cunningham a 

Gallagher z roku 2010. Autoři rozlišují reklamy obsahující násilí podle jejich tzv. apelů (advertising 

appeals). Vytvořili tři základní typy: apel strachu, informační apel a šokující apel. Kaţdý z těchto 

vyuţitých přístupů zastává jinou funkci na poli reklamní tvorby. Jednotlivý účel (vystrašit, 

                                                             
1
 Tento princip byl zohledněn u video reklamy v praktické části práce. 
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informovat nebo šokovat) je pak navázán na další konkrétní aspekty s ním spojené. (Jones, 

Cunningham a Gallagher, 2010, s. 12) 

Apel strachu se snaţí „vyděsit cílové diváky s cílem motivovat je k řádnému bezpečnostnímu a 

sebeobrannému opatření“ (Ruiter, Abraham a Kok, 2001 cit. podle Jones, Cunningham a 

Gallagher, 2010, s. 12.). Tato představa moţné motivace je zaloţena na principu, kdy je ke změně 

chování vyţadována určitá forma vzrušení. (Henthorne, LaTour, a Nataraajan, 1993 cit. podle 

Jones, Cunningham a Gallagher, 2010, s. 12.) Vzrušení ze strachu (zde pojem arousal odkazuje 

spíše k rozrušení) je v reklamě vyuţito ke zvýšení zájmu o reklamu, k posilnění (dříve snad 

nezaujatého) postoje vůči reklamě a obecně pak aby posilnilo persvazivní charakter konkrétní 

reklamy a vedlo k aktivaci či ke změně behaviorálních intencí. (LaTour, Snipes a Bliss, 1996 cit. 

podle Jones, Cunningham a Gallagher, 2010, s. 12.) 

Druhým apelem reklamy je informační. Ten se zaměřuje na zákazníkovy praktické, funkční a 

utilitární potřeby. I násilný obsah tak v informační reklamě „zdůrazňuje fakta, učení a persvazi 

založenou na logice“ (Jones, Cunningham a Gallagher, 2010, s. 15). Autoři upozorňují, ţe tento typ 

reklamy předpokládá, ţe diváci jsou jaksi otevřeni (novým) informacím prezentovaným v reklamě. 

Ač informace můţe splňovat charaktery předchozího apelu, čili být poměrně šokující, stále je zde 

primární onen edukativní aspekt – dozvídání se něčeho, důraz na fakta nebo nové souvislosti. Za 

implementací informačního prvku stojí předpoklad, ţe právě ona informace bude figurovat jako 

hlavní faktor v procesu rozhodování zákazníka, zda produkt zakoupí. V našem případě se bavíme o 

informačním apelu, který obsahuje násilí. Současně však existují reklamy, kde násilí je určitým 

způsobem inherentní sloţkou sdělení vyplývající z charakteru inzerovaného produktu. Násilný 

obsah je tedy dán mírou násilí obsaţenou v produktu. Jako příklad můţeme uvést některé 

počítačové hry, sportovní události ad. Další sférou, kde je výskyt násilí dán jiţ samotnou povahou 

produktu, je určitá část sociálního marketingu. Jedná se o kampaně, které se zabývají 

„problematikou násilí, jako je například domácí násilí nebo násilí na zvířatech“ a v těchto 

případech je rovněţ vyuţito vyobrazení násilí „jednoduše pro poskytnutí informace“ (Jones, 

Cunningham a Gallagher, 2010, s. 15). 

Třetím způsobem uţitého násilí v reklamě je apel šoku. Ten záměrně rozrušuje a děsí diváky. 

Motivace pro vyuţití poměrně agresivního nástroje reklamy mohou být dle studie následující: 

upoutat pozornost diváků či médií (pro následnou reflexi této reklamy a z toho plynoucího virálního 

šíření reklamy) a následně měnit jejich chování, a to nákupní i postojové (to se týče např. výše 

zmiňovaného sociálního marketingu).  (Jones, Cunningham a Gallagher, 2010, s. 15) 

Pro pozdější bádání v této práci je důleţitá i motivace a legitimita vyuţitého násilí. Pokud 

tvůrci dané reklamy zvolí násilí jako prostředek k logickému zintenzivnění jednoho z výše 
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zmíněných apelů a konají tak jaksi opodstatněně, můţeme se dále bavit uţ jen například o etickém 

rozměru reklamy. Pokud však shledáváme přítomnost násilnického prvku neopodstatněnou aţ 

nelogickou, jedná se o samoúčelné vyuţití násilí. Například výše zmíněný apel šoku lze aplikovat 

jen u určitých typů reklam, u určitých produktů, nebo v opodstatněném kontextu. Násilí tedy 

vychází z charakteru produktu (viz počítačové hry samy tematizující násilí) nebo z povahy reklamy 

či jejího syţetu (vytvoření příběhu, ve kterém má násilí logickou návaznost na produkt, který nutně 

s násilím spojovaný být nemusí). V případě, ţe uţití násilí není opodstatněné, nastává jeden ze dvou 

moţných scénářů; reklama jako celek se stává nefunkční (divák si ji nepamatuje, nedává mu smysl) 

nebo vzbudí negativní pozornost tím, ţe diváka uráţí – je ofenzivní.
2
  

 

1.5 REGULACE REKLAMY A JEJÍ DOPAD NA UŽITÍ MOTIVU NÁSILÍ 

 

Regulace reklamy je v České republice podchycena dvojím způsobem, a to legislativně a 

samoregulačně. V prvním případě se jedná o Zákon o regulaci reklamy, v druhém o činnost orgánu 

zvaného Rada pro reklamu, který se řídí Kodexem reklamy. Podívejme se nejprve na právní rámec, 

který usměrňuje násilí v reklamě. Vzhledem k tomu, ţe na rozdíl od rozhodnutí Rady pro reklamu 

je zákon vymahatelný, existují orgány příslušné k výkonu dozoru nad dodrţováním zákona (jako 

např. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání), které mohou nařídit odstranění nebo ukončení 

reklamy a uloţit pořádkovou pokutu
 
(40/1995 Sb., § 7). Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy se 

z velké části věnuje typům reklamy, které jsou zakázané (40/1995 Sb., § 2 odst. 1) – jedná se např. 

o reklamu nekalou, skrytou, nevyţádanou apod. Vidíme tedy, ţe jsou právně regulovány jednotlivé 

principy, které reklama můţe vyuţívat. Dále zákon poměrně detailně definuje hranice tabákové 

reklamy (věnuje se jí celý § 3). V tomto případě se jedná o regulaci zaloţenou na typu 

propagovaného produktu.  

Co se týče obsahu konkrétní reklamy, setkáváme se v § 3 s poměrně širokým vymezením 

toho, jaké prvky můţe reklama obsahovat: „Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, 

zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo 

napadat náboženské nebo národní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, 

snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motiv 

strachu. Reklama nesmí napadat politické přesvědčení“ (40/1995 Sb., § 2, odst. 3). Abstrahujeme-li 

z tohoto ustanovení naše téma, zjistíme, ţe reklama nesmí obsahovat prvky násilí nebo prvky, které 

                                                             
2 Tento postřeh rozvádím v sekci o hodnocení etičnosti reklamy – příklad verdiktu Arbitrážní komise Rady pro 
reklamu. 
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vyuţívají motiv strachu. Jedná se o poměrně vágní zmínku o násilí, která není blíţe specifikována a 

nerozlišuje moţné formy či funkce násilí. V dalším bodě můţeme vidět určité upřesnění: „Reklama 

nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i 

jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí“ (40/1995 Sb., § 2, odst. 4). Zákon o 

regulaci reklamy nám tedy ve výsledku říká pouze to, ţe reklama nesmí násilí vyobrazovat a ani ho 

(nepřímo) podporovat. Nachází se zde výrazný nepoměr mezi takto nepříliš detailním vymezením 

násilí, které se týká reklamy z legislativního pohledu, a nespočtem drobných nuancí, které jsme 

vysledovali v rozdílné formě i funkci násilí v reklamě. Níţe se věnuji činnosti Rady pro reklamu, 

která zohledňuje další faktory přítomné v reklamě, a na příkladu jedné kauzy rozeberu, jak nahlíţela 

etické hledisko a ne výhradně výskyt násilí jako takový. Co se zákonu týče, právě kontextové a 

další aspekty, které se vztahují k přítomnosti násilí, nejsou v zákonu obsaţeny přímo, můţeme je 

vnímat jen jaksi implicitně. 

Srovnejme znovu pasáţ o násilí v reklamě se sekcí věnovanou jiţ výše zmíněným tabákovým 

výrobkům. U těch se naopak velmi explicitně zákon věnuje formě a funkci jejich vyobrazení. 

Reklama na tabákové výrobky nesmí „nabádat ke kouření slovy nebo například tím, že zobrazuje 

scény s otevřenými krabičkami cigaret nebo scény, kde lidé kouří nebo drží cigarety, balíčky cigaret 

nebo jiné tabákové výrobky nebo kuřácké potřeby“ (40/1995 Sb., § 3, odst. 6). Stejným způsobem 

není ošetřena sekce o násilí, ačkoliv by moţné projevy násilí dle výše zmíněných podob či 

funkčnosti mohly být součástí zákonu. Stejně tak, jako se sekce s alkoholickými nápoji věnuje 

tomu, k čemu nesmí být produkt prostředkem. Reklama na alkoholické nápoje nesmí „vytvářet 

dojem, že spotřeba alkoholu přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu“ (40/1995 Sb., § 

40, odst. 4). Domnívám se, ţe například toto konkrétní omezení by bylo moţné aplikovat i na sféru 

násilí.  

Ústavní nastavení regulace reklamy ne vţdy musí vyvolat souhlasné reakce, jakkoliv se 

setkáváme s mnohdy velmi negativním přijetím násilí v reklamě. Tento fakt výrazně rezonoval 

například ve Spojených státech amerických. Sparr (2009) analyzuje, jak argumentuje Federální 

komunikační komise ve věci jednání Kongresu ohledně regulace televizního vysílání obsahující 

násilí. Autor upozorňuje na to, ţe jakékoliv tendence, ač s dobrým úmyslem, předefinovat míru 

svobodného projevu např. právě v médiích, vnímá americká společnost jako zásah do svých 

elementárních práv. Jak Sparr (2009, s. 1) sám podotýká, jistotou je, ţe „vždy, když Kongres 

zasáhne do sféry Prvního dodatku Ústavy, soudy budou muset znovu projednávat fundamenty 

Ústavy jako takové“. Svoboda náboţenství, slova, tisku a shromaţďování povaţují Američané za 

konstituční element jejich svobody. Autor tedy upozorňuje na určitou komplexnost a uţ určitým 

způsobem předdefinované pole problematiky násilí. Zároveň se však v průběhu studie dostává i 
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k otázkám svobody jiného druhu. A to té svobody, kterou můţe právě svoboda tisku ovlivňovat aţ 

přímo omezovat. 

 

1.5.1 ETICKÝ KODEX 

 

Kodex reklamy je dokument vydaný Radou pro reklamu. Ta v České republice „vznikla za 

účelem prosazování samoregulace reklamy“ (Rada pro reklamu, 2005) neboli principu, kdy stát či 

státní orgány nezasahují do sféry reklamy. Reklama je v tomto schématu řízena pravidly, která 

přijme sám reklamní průmysl.  Jak na svých stránkách Rada pro reklamu (2005) sama uvádí, 

„nezabývá se stížnostmi, v nichž převažují právní výhrady nad etickými.“ Můţeme tedy Radu i na 

základě tohoto prohlášení povaţovat za protipól mechanismu právně řízeného reklamního 

průmyslu, který je limitovaný Zákonem o regulaci reklamy. Principy, jimiţ se Rada pro reklamu 

řídí, jsou definovány v Kodexu reklamy.
 
Kodex nenahrazuje legislativu v zemi, nýbrţ poskytuje 

rozšíření právní regulace o etický rozměr. Cílem Kodexu je „napomáhat tomu, aby reklama byla 

především pravdivá, slušná a čestná“ (Etický kodex Rady pro reklamu, 2013). Kodex reklamy je 

klíčovým dokumentem pro rozhodování Arbitráţní komise ve věci stíţností na etičnost konkrétních 

reklamních sdělení.  

Na následujícím příkladu budu demonstrovat, jakým způsobem funguje Rada pro reklamu 

při zasahování do konkrétních problémů spojených s etičností. Výstup z rozhodnutí Arbitráţní 

komise nese následující strukturu: 1) Zadavatel, 2) Stěţovatelé, 3) Médium, 4) Stíţnost, 5) 

Rozhodnutí a 6) Odůvodnění. Jako příklad nám poslouţí reklama uveřejněná 30. května 2000, 

jejímţ zadavatelem byla televizní stanice TV 3 (Příloha č. 2). Jedná se o nepohyblivou vizuální 

reklamu, která byla pouţita v tisku a na billboardech. Reklama vyobrazuje boxera tmavé pleti, který 

leţí na zemi, a dva vojáky, jeţ na něj míří zbraněmi. Titulkem je „Infozábava“, neboli parafráze na 

termín „infotainment“, jenţ značí propojení informační a zábavné sloţky zpravodajství. Předmětem 

stíţnosti byla nejednoznačnost této fuze dvou různých obrazů a fakt, ţe reklama „bez oprávněného 

důvodu využívá motiv strachu, že obsahuje výjevy, které by mohly podporovat násilné akty, a že 

uráží rasové cítění spotřebitelů“ (Stíţnost Čj. 022/2000). 

Rasismus je předmětem tohoto sporu zejména pro chybějící nadsázku při propojení dvou 

obrazů s různou grafikou, a to především kvůli přítomnosti násilí, které celé situaci jaksi dominuje. 

Tento nedostatek činí uţití násilí v reklamě televize TV 3 samoúčelným. Zadavatel popsal svou 

motivaci tak, ţe zvolili „kreativní směr, jehož základem je koláž kombinující vždy dva kontrastující 

vizuály.“ Jedná se tedy o „kombinaci sportu (ležící boxer) symbolizujícího „zábavu“ a televizního 
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zpravodajství (dva stojící vojáci), jež symbolizuje „informaci“ (Stíţnost Čj. 022/2000). Arbitráţní 

komise rozhodla, ţe se jedná o samoúčelné spojení, které „může snadno připouštět ten výklad, 

reprezentovaný stěžovateli, že se jedná o brutální, rasistické výjevy v reklamě“ (Stíţnost Čj. 

022/2000). Právě samoúčelnost je dominantním faktorem při rozhodování se o etičnosti reklamy 

v procesu recepce. 

Součástí rozhodnutí Arbitráţní komise je odvolání se na Kodex reklamy. V našem případě 

pak argumentuje komise proti reklamě TV 3 tím, ţe je v rozporu s kapitolou II. Bodem 3.4: sporná 

reklama TV 3 „poškozuje dobré jméno reklamy jako takové a může snižovat důvěru spotřebitelů v 

reklamu jako takovou“ (Stíţnost Čj. 022/2000). Reklama byla ve výsledku prohlášena za závadnou. 

Ačkoliv rozhodnutí komise není vymahatelné a proto zadavateli pouze doporučila, aby reklamu 

odstranil do sedmi dnů od doručení rozhodnutí, měl tento akt reálný dopad. Rada pro reklamu skrze 

rozhodnutí Arbitráţní komise vydává rozhodnutí o vhodnosti reklamy. Stěţovatelé iniciují tento 

proces zhodnocení etičnosti reklamy a Rada pro reklamu následně učiní rozhodnutí, jeţ má oproti 

„pouhému“ hlasu veřejnosti váhu. I přes to, ţe Rada nutně nedohlíţí na případné odstranění sporné 

reklamy, v České republice tato metoda prokazatelně funguje a je důkazem samoregulačního 

principu v oblasti reklamy na našem území. 

 

1.6 VYUŽITÍ MOTIVU NÁSILÍ V KOMERČNÍ VS. SOCIÁLNÍ REKLAMĚ 

 

Pro pochopení odlišného přístupu k marketingovým nástrojům v oblasti komerčního sektoru 

na jedné straně a nekomerčního na straně druhé si nejprve definujme charakteristiky sociálního 

marketingu. Tento termín můţeme popsat jako „používání marketingových principů a technik 

k ovlivnění cílové skupiny tak, aby dobrovolně přijala, odmítla, změnila nebo se vzdala určitého 

chování ve prospěch jedinců, skupin nebo celé společnosti“ (Zamazalová et al., 2010, s. 411). Jedná 

se tedy o marketingovou strategii, která má za cíl nikoliv pouhé koupení výrobku, nýbrţ určité 

altruistické chování spotřebitele. Výrobek jako takový (nebo např. příspěvek) je pořízen se 

sekundárním cílem, má vliv přesahující hranici samotného produktu.  Konkrétně se jedná o 

marketingovou strategii, po jejíţ implementaci má nastat změna chování týkající se veřejného 

zdraví, ţivotního prostředí, přispívání komunitě, dále má zvýšit míru přijetí sociálních idejí či 

praxe, změnit hluboce zakořeněné postoje ad. Tento typ marketingu vyuţívají zejména 

„nekomerční instituce, nestátní a zájmové organizace, ekologická hnutí a charitativní organizace“ 

(Zamazalová et al., 2010, s. 411-412). Neziskový sektor se věnuje především tématům ze sociální, 

zdravotní a vzdělávací sféry.  
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Nyní vysvětlím odlišnosti mezi sociálním a komerčním marketingem. Zaprvé se jedná o 

zaměření marketingového procesu. Ten komerční se orientuje na prodej zboţí a sluţeb, oproti tomu 

sociální marketing podle Zamazalové et al. (2010, s. 419) „představuje marketingový proces 

zaměřený na prodej změny chování.“ Zároveň pak sociální marketing vykazuje určitou 

komplexnost, protoţe „je zaměřen nejen na určitou ideu či záměr (např. plánované rodičovství). 

Ale také na produkt, kterým lze tento koncept uskutečnit (v této souvislosti např. používání 

kondomů)“ (Zamazalová et al., 2010, s. 419). Vedle předmětu, s nímţ v marketingovém procesu 

operují, se tyto dva sektory odlišují také svým cílem. Zatímco „u marketingu v komerčním sektoru 

je nejdůležitějším cílem finanční zisk,“ sociální marketing si naopak „klade za cíl prospěch jedince 

nebo celé společnosti“ (Zamazalová et al., 2010, s. 419-420). Jedním z dalších aspektů, kterými se 

tyto dva typy marketingu liší, je konkurence. Pro sféru komerce jsou za konkurenty označovány jiné 

organizace, které nabízejí podobné zboţí a sluţby nebo které uspokojující podobné potřeby. 

Konkurencí pro zadavatele sociální reklamy je „současné nebo preferování chování cílové skupiny 

a s ním spojené výhody, které z tohoto chování plynou a jak jsou vnímány cílovou skupinou“ 

(Zamazalová et al., 2010, s. 419). Jako příklad uveďme kampaň proti kouření. Konkurencí je 

kuřákova závislost, dále například společenský obraz, který si tím vědomě utváří. 

Autorky Leonard a Ashley (2012, s. 84) vytvořily graf, ve kterém reklamy obsahující násilí 

figurují dle určitého vzorce. Graf je sestaven na základě dvou proměnných, a to z perspektivy aktéra 

na ose x (na škále mezi viníkem a obětí) a z typu oběti na ose y (škála sledující oprávněnost, to, zda 

si oběť násilný čin zaslouţí). Z analýzy zkoumaného souboru skládajícího se z různých typů reklam 

vyplývá, ţe sociální reklamy jsou výrazně zastoupeny v jednom konkrétním kvadrantu. Ten je 

definován reklamou, která vyobrazuje násilný čin z perspektivy oběti, která si násilí nezaslouţí. 

Můţeme tedy říci, ţe reklamy z nekomerční sféry, ve kterých figuruje motiv násilí, se pro 

přesvědčivost sdělení rozhodnou vyobrazit nezaslouţené násilí, které právě vyuţitím perspektivy 

oběti ve výsledku odmítáme.  

 

1.6.1 ROZDÍLNÁ RECEPCE NÁSILÍ V KOMERČNÍ A SOCIÁLNÍ REKLAMĚ 

 

Jedním z argumentů pro větší benevolenci v případě hodnocení etických aspektů u reklam 

z nekomerční sféry můţe být například to, ţe v posledních pěti letech všechny reklamy nahlášené u 

Rady pro reklamu k prošetření v kategorii „Násilí“ byly z oblasti komerce. Pochopitelně je tento 



18 

 

údaj zkreslený, jelikoţ nezaručuje shodný počet vzniklých reklam na téma násilí u komerční a 

sociální reklamy.  

Ačkoliv podle některých autorů (Jones, Cunningham a Gallagher, 2010, s. 11) násilí 

v reklamě získává mnoho negativních reakcí ze strany diváků, jednoznačné odsouzení uţití motivu 

násilí není podle nich na místě. Mluví tedy o určité ambivalenci, jeţ je spojena s násilím v reklamě. 

Výzkumná otázka, kterou si poloţili, zní: „jaké faktory mohou ospravedlnit užití násilí v reklamě a 

za jakých podmínek může být oprávněné v mezích etického paradigmatu?“ (Jones, Cunningham a 

Gallagher, 2010, s. 11). Nyní se bavíme o funkčním vyuţití násilí, jeţ není samoúčelné, nýbrţ je 

imanentní sloţkou tohoto typu reklamního sdělení. Tématem zkoumání byla legitimita jako 

protiklad samoúčelnosti.  

Oprávněné vyuţití motivu násilí můţeme sledovat například u reklamy na něco, co je 

samotné spojeno s motivem násilí – lov, kontaktní sporty, zásah policie ad.  Obecně se tedy jedná o 

situace, které si s násilím spojujeme a násilí povaţujeme za součást daného jevu. Nepřicházíme tedy 

do styku s překvapivým násilím, které bychom nečekali v daném kontextu. Autoři studie mluví také 

o uţití násilí takovým způsobem, ţe je dopomáháno ukotvení společenských norem. „Téma 

legitimity je současně relevantní při zohlednění utilitárního principu. Například reklama obsahující 

násilí, která demonstruje vítězství dobra nad zlem (například policista, jenž zatýká kriminálníka), 

pomáhá posilnit společenské normy nebo vazby ve společnosti“ (Jones, Cunningham a Gallagher, 

2010, s. 22).  

Vedle legitimity hraje roli při hodnocení etičnosti reklamy ještě určitý respekt ve vztahu ke 

stakeholderům. Konkrétně pak mluvíme o důstojnosti, která je současně znakem neomezované 

svobody. „V případě, že reklama zobrazuje jedince jako oběť, jednalo by se o porušení jakéhosi 

principu úcty, jelikož viktimizace snižuje důstojnost jedince“ (Jones, Cunningham a Gallagher, 

2010, s. 22). Vyobrazení neoprávněného uţití násilí tedy můţe recipienta do určité míry pohoršovat. 

Existuje však celá řada faktorů, které ovlivní recepci. Jedná se o ţivotní zkušenosti, osobnostní 

zvláštnosti, kulturní zázemí a další psychologické a sociologické aspekty.  

 

1.7 SEXUALITA JAKO DALŠÍ PROBLEMATICKÝ PRVEK 

 

V problematice etičnosti médií a reklamy figuruje vedle násilí i sexuální obsah, sexualita.
3
 

Kritéria pro etické zhodnocení se však dle odborníků v určitém ohledu liší. Ve vztahu k sexuálnímu 

                                                             
3
 Viz např. FERGUSON, Christopher J. et al., 2010. Violence and sex as advertising strategies in television 

commercials. European Psychologist, Vol.15, Issue 4, s. 304-311. 



19 

 

obsahu se nejčastěji skloňuje  ofensivnost nebo pohoršení, u násilí je to měřitelná psychická újma 

(Sparr, 2009, s. 28). Násilný obsah můţe být příčinou anti-sociálního chování, ztráty empatie, 

sklonů k násilí apod. Samotná kauzalita však byla mnohdy vyvrácena nebo alespoň nepotvrzena, 

jak uvádí Males (2001 cit. podle Sparr, 2009): „to, že výzkumy vykazují statisticky výrazné výsledky, 

není důkazem přímé kauzality, nýbrž pouze toho, že výsledek pravděpodobně není náhodou.“  

Ačkoliv na základě této poznámky můţeme tvrdit, ţe vztah násilí v reklamě a chování dětí 

nemusí nutně vykazovat kauzalitu, faktem zůstává, ţe vyţadujeme konkrétní důkazy a konkrétní 

charakter negativního vlivu násilí. U sexuality je však dominantním argumentem samotná 

obscénnost. Sexualita pohoršuje a to vnímáme jaksi selským rozumem, na rozdíl od následků 

reklamy obsahující násilí. „Soudy vnímají jako samozřejmé, že je nevhodné, aby byly děti vystaveny 

sexuálně explicitnímu obsahu“ (Sparr, 2009, s. 29). Na základě této odlišnosti proto ve své práci 

zkoumám výhradně motiv násilí, jelikoţ jiné prvky jako právě sexualita vyţadují rozdílný přístup 

k problematice a jiné podklady a výzkumy.  

 

 

1.8 DALŠÍ MOŽNÁ MOTIVACE K UŽITÍ NÁSILÍ  

 

I přes výše zmíněný faktor legitimity, který obhájí uţití násilí, existují oblasti produktů, u 

kterých můţeme sledovat časté vyuţití násilí. „Některé produktové kategorie si doslova vyvinuly 

kulturu násilí,“ (Jones, Cunningham a Gallagher, 2010, s. 25). Mnoho příkladů reklamy 

s násilnickým obsahem lze podle autorů nalézt například u produktů zimních sportů, jako jsou 

reklamy na lyţe a snowboardy. Jelikoţ se jedná o kategorii extrémních sportů, vznikl kolem nich 

„étos agresivního výkonu“ (Jones, Cunningham a Gallagher, 2010, s. 25). Dalším případem jsou 

některé počítačové hry. Ty v sobě uţ ze své podstaty nesou komponent násilí. Jedná se o to, co je 

imanentní součástí produktu či sluţby a většinou je tedy logické a tím i legitimní, ţe je tento motiv 

vyuţit i v dané reklamě. 

Tvůrci reklamy mnohdy spoléhají na to, ţe obrazně řečeno jakákoliv reklama je de facto 

reklama. Šokující reklama, která je navíc předmětem etických sporů, vyvolá tzv. „buzz“ pro 

povědomí o značce a šíří se organicky, virálně. Leonard a Ashley upozorňují na moţnou 

krátkozrakost tohoto očekávání. „Kontroverzní reklama často končí jako předmět výsměchu na 

osobních blozích či kanálech Youtube. To může ve výsledku poškodit reputaci značky a následně i 

její vlastní kapitál.“ (Leonard a Ashley, 2012, s. 77). 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST –MOTIV NÁSILÍ V REKLAMÁCH AMNESTY 

INTERNATIONAL 

 

2.1 ROVINY ROZBORU REKLAMY (TEORIE R. BARTHES) 

 

Východiskem pro sémiotickou analýzu reklamních děl bude sémiotická teorie podle práce 

Rétorika obrazu Rolanda Barthese (1964 in Císař, 2004, s. 51-61). Jeho teorie totiţ rovnou aplikuje 

své poznatky na sféru reklamy a jeví se tak pro naše účely jako nejvhodnější. Ve znakovém systému 

totiţ reklama figuruje dle Barthese jako jasné a srozumitelné médium s konkrétním cílem.  „V 

reklamě je význam obrazu zcela jistě záměrný: signifikáty reklamního sdělení tvoří a priori jisté 

atributy produktu, a tyto signifikáty mají být komunikovány co možná nejjasněji; jestliže obraz 

obsahuje znaky, pak je nepochybné, že v reklamě jsou tyto znaky plné a vytvořené tak, aby byly co 

nejlépe čitelné; reklamní obraz je otevřený, či alespoň důrazný“ (Císař, 2004, s. 51). 

Reklamu lze rozloţit na tři různé roviny sdělení, které autor demonstruje na obrazové reklamě 

firmy Panzani. První je tvořena jazykovou substancí  a jejím nositelem je text. Tím můţe být jak 

slogan, tak nápisy na etiketách, které jsou zasazené do přirozenosti celé scény v její hloubce - 

působí přirozeně, jako součást dané scény, jsou imanentní vyobrazeným produktům. Kódem pro 

tuto rovinu je jazyk (francouzština). Barthes tvrdí, ţe k dešifrování této roviny je nutná pouze 

znalost jazyka. Zároveň však můţeme sledovat i nuancovanější významy (uvádí příklad názvu 

firmy Panzani, který evokuje italskost). Textaci neboli lingvistické sdělení můţeme dále rozdělit 

podle jeho funkce na tzv. zakotvení a převod – buď obraz duplikuje informace textu ve smyslu 

redundance nebo text naopak přidává novou informaci k obrazu. Jednoduše řešeno se tedy 

setkáváme s textem, který kopíruje obrazové sdělení, nebo s textem, který je vůči analogovému 

obrazovému materiálu v komplementárním vztahu. (Císař, 2004, s. 51-54) 

Po lingvistické zprávě se dostáváme k obrazovému materiálu. V tom můţeme jako druhou 

rovinu sledovat znaky s ikonickou povahou. Všechny znaky dohromady v této rovině nejsou 

lineární a „tvoří soudržný celek, protože jsou všechny diskontinuitní, řídí se určitým obecně 

kulturním věděním a odkazují k signifikátům, z nichž každý je globální (například italskost)“  

(Císař, 2004, s. 53). 

Za poslední rovinu povaţujeme samotné rozpoznatelné objekty, tvary a barvy. „Signifikáty 

tohoto třetího sdělení jsou tvořeny reálnými objekty scény, a signifikanty jsou právě tyto 

fotografované předměty“ (Císař, 2004, s. 53). Tento charakter vyobrazení nás však dostává do 



21 

 

určitého paradoxu, jelikoţ „v analogické reprezentaci není vztah označované věci a označujícího 

obrazu „arbitrární“ (jako je tomu v jazyku)“ (Císař, 2004, s. 53). Paradox spočívá v tom, ţe vztah 

označujícího a označovaného je tautologický (odkazují sama na sebe), „znak tohoto sdělení není 

převzat z nějaké institucionalizované zásobnice, není kódovaný.“ (Císař, 2004, s. 54). Jedná se 

o rozpoznání situace, která je následující – vidíme reklamní obraz, který má nějaké rozměry a na 

něm vidím konkrétní předměty, které zde musely být, aby byly fotoaparátem zachyceny.  

V sémiotické analýze podle Barthese tedy sledujeme následující tři roviny reklamního 

sdělení: lingvistické sdělení, kódované ikonické sdělení a nekódované ikonické sdělení. Tato 

trichotomie bude výchozím bodem pro analýzu reklam organizace Amnesty International, jejíţ 

činnost řadíme k nekomerční, sociální. 

 

2.2 SÉMIOTICKÁ ANALÝZA REKLAM AMNESTY INTERNATIONAL V LETECH 2006, 2008, 2012 

A 2014 

 

2.2.1 VENKOVNÍ, 2006 

 

Prvním analyzovaným objektem je venkovní reklama umístěná zboku autobusových 

zastávek v roce 2006 (Příloha č. 3). Série vyobrazuje problematické prvky zemí jako je Irák, Čína či 

Súdán. Jedná se o velmi explicitní projevy násilí, jako je např. vyobrazení dítěte drţícího zbraň 

symbolizující nezletilé vojáky, týraný muţ s pytlem přes hlavu či svázaní rukojmí před popravou. 

Charakteristickým prvkem v této reklamě je nevyuţití barevného pozadí. Vidíme realisticky 

zachycenou situaci na průhledném skle – neznáme prostředí. Figuranti tedy působí jako by byli 

přímo na zastávce jako takové. Situace je uvozena textem „Neděje se to zde, ale děje se to nyní“.   

U této reklamy bude adekvátní začít rozbor od nekódovaného ikonického sdělení. 

Standardně tuto rovinu definují vyobrazené objekty, které rozpoznáváme jako konkrétní věci. 

Postavy nejsou umístěný na srovnatelně vyfoceném pozadí, ale nachází se jakoby na zastávce. 

Situace tak působí nadmíru realisticky, je zasazena přímo do našeho všedního ţivota, není vzdálená. 

Rovina, která nás informuje o tom, ţe se jedná o zachycené předměty, se tak náhle stává v určitém 

ohledu zavádějící, mate, jelikoţ není vyuţita celá reklamní plocha.  

S tímto sdělením koreluje doprovodný text. Říká nám, ţe situace se děje v tuto chvíli, 

ačkoliv ne přímo tady. Jedná se o lingvistické sdělení, které je komplementární k nekódovanému 

ikonickému sdělení. Důvodem je fakt, ţe postavy působí jakoby přímo před námi, ale zároveň 
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cítíme rozpor v tom, ţe se jedná o situaci našemu domovskému prostředí nevlastní. Text tento 

rozpor osvětluje, tudíţ není redundantní, avšak přidává obrazové rovině významové ukotvení.  

Kódovaným ikonickým sdělením je v tomto případě jiţ fyzicky vzdálená problematika. 

Reklama poukazuje na problematiku násilí a bezpráví, kterou recipientovi představuje jejím 

zasazením do jeho komfortní zóny – vzbuzuje v něm zájem. Reklama pracuje s cize vypadajícím 

jevem, který kontrastně umisťuje do všedního ţivota diváka, který se náhle cítí součástí světové 

problematiky.  

Zobecníme-li předchozí analýzu, můţeme říct, ţe reklama apeluje i na divákovo svědomí. 

Fakt, ţe odmítáme vidět problémy, které se nedějí bezprostředně v naší blízkosti, nás vede 

k jakémusi zpytování svědomí. Problematika je přenesena hned vedle nás, navíc způsobem, který ji 

skrze absenci pozadí aktualizuje, přenáší ji k nám. Prvek násilí náhle vstupuje do naší komfortní 

zóny a my s ním jsme náhle nuceni pracovat, pro začátek ho minimálně registrovat. 

 

2.2.2. PRINT, 2008 

 

Další reklama byla vyuţita v tisku v roce 2008 a vyobrazuje scénu na startovní čáře 

běţeckého závodu (Příloha č. 4). Byla pouţita v době konání Olympijských her v Číně, můţeme 

tedy říci, ţe situace se odehrává na olympijském stadionu. Nekódované ikonické sdělení je v tomto 

případě první částí recepce, navozuje situaci, kterou jsme jiţ někdy viděli. Vidíme standardní 

rozmístění jednotlivých prvků scény, kterou kaţdý zná, avšak s jedním rozdílem. Pistole, která 

oznamuje začátek závodu je namířena na nejbliţšího běţce, který je asijského původu.  

Jeho národnost stvrzuje ještě jeho dres, kde můţeme vidět část nápisu Čína. Tento detail 

spadá do lingvistické roviny sdělení, potvrzuje náš dojem ohledně původu závodníka a odkazuje na 

problematiku týkající se Číny. Dalším textovým prvkem je slogan „Zastavte světový rekord 

v popravách.“ Ten tematicky odkazuje opět na olympijské hry („světový rekord“) a jasně definuje 

problematiku, kterou se zabývá obrazová část – tresty smrti v Číně. Pod sloganem se nachází 

doplňující informace, kde recipient zjistí, ţe Čína je skutečně na prvním místě v počtu popravených. 

Klíčem k porozumění zakódovaného sdělení je srovnání standardního výjevu s tím, jak je 

zde pozměněn vyuţitím pistole. Z předmětu, který zahajuje závod a je de facto okrajový se kvůli 

směru, kterým ukazuje, náhle stává zbraní a dominantním prvkem výjevu. V ní se ztělesňuje 

problematika poprav v Číně. Skrze aktuální téma olympijských her tak organizace upozorňuje na 

povolený trest smrti ve stejné lokalitě. Kontrastem mezi na jedné straně oblíbeným sportem či 

obecně olympijskými hrami, které mohou být symbolem spojení různých kultur, a na straně druhé 

násilím a bezprávím, vzbuzuje v recipientovi zájem a účast (přestává být divákem olympijských 
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her, stává se divákem násilného činu) a snad i přináší novou informaci skrze situaci, která ho zajímá 

primárně. 

Pokud se pokusíme překročit hranice samotné reklamy, můţeme říci, ţe stejně jako 

v předchozím příkladu tištěné reklamy se zde pracuje s recipientovým svědomím. Olympijské hry 

se v době svého konání pyšnily značně vysokou sledovaností. Právě ona pasivita, která spočívá ve 

sledování televizního vysílání, je de facto přenášena i do této reklamy. Sledujeme, co se děje 

v prezentované situaci, jsme pasivní, přijímáme obraz a jsme stavěni do role přihlíţejícího jedince. 

Vytváří se zde určitá paralela mezi čtením reklamy a sezením na tribuně. Tvůrci tedy mohli 

pracovat s touto laxností a pasivitou, která je spojena se sledováním sportovních utkání, kdy nejsme 

aktéry (sportovci). Recepce reklamy je náhle sledováním jakési divadelní hry. Po zhlédnutí reklamy 

má divák pravděpodobně nutkání nebýt jen přihlíţejícím a v takto uţitém prvku násilí tkví síla 

tohoto reklamního sdělení.  

 

2.2.2 VIDEO, 2012 

 

Třetí analyzované reklamní dílo je z roku 2012 a má formát videa (Příloha č. 5). Uţ samotné 

médium dává reklamě určité charakteristiky – jedná se o časový rozměr, který současně určuje 

recepci, a o vyprávěný příběh (na rozdíl od tištěné reklamy je nám postupně a řízeně dáván 

dohromady syţet). Rozeberme nejdříve zobrazovanou situaci a příběh, které jsou součástí 

nekódovaného ikonického sdělení. Muţ surově mlátí obuškem druhého muţe leţícího na zemi, drtí 

mu hlavu svou nohou. Náhle pachatelovi na krk stříkne tmavě modrá tekutina (můţeme označit za 

paralelu s krví oběti). Je překvapen. Náhle ho srazí silný proud této temně zbarvené tekutiny, ve 

zpomaleném záběru vidíme, jak mu rozráţí obličej a silně ho zatlačí proti zdi.  

Aţ v momentě, kdy do hry vstoupí lingvistické sdělení na konci videa, máme teprve 

moţnost pochopit proběhlý výjev – „Váš podpis je silnější neţ si myslíte“. Grafické zpracování 

textu současně odkazuje k tekutině, jeţ byla pouţita – inkoustu.  

Zakódovaným ikonickým sdělením je v tomto případě apel na recipienty, aby se účastnili 

podpisových akcí. Petice mají smysl a mnoho podpisů můţe dohromady učinit změnu. Amnesty 

International se rozhodla pro explicitnější znázornění. Nesnaţí se získávat podpisy umírněnou 

cestou, ukazuje, jaký mohou mít vliv v samotném závěru – po jejich reálném nasbírání. Násilí je 

zde vyuţito jako prostředek pro sympatizování s aktivitami organizace a bojem proti bezpráví.  

Důvodem pro zjevnou efektnost tohoto reklamního sdělení je nenaplněné očekávání. Divák 

sleduje reklamu v určitém postoji, očekává určitou rétoriku, která se váţe k jednotlivým tématům. 
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Fakt, ţe vybízení k podepisování petic bylo znázorněno takto výraznou formou, kontrastuje 

s běţným neagresivním ţádáním organizací o podpisy. Vyznění reklamy můţeme chápat tak, ţe síla 

podpisů tkví v jejich jednotě a mnoţství. Předchozí agresivní, explicitní násilí a následný v tu chvíli 

neidentifikovatelný proud modré barvy nakonec vyústí v takto jednoduché sdělení. Právě tento 

nástroj nedodrţení očekávání umocněný prvkem násilí zde funguje jako persvazivní element.  

 

2.2.3 ONLINE, 2014 

 

Poslední analyzovaná reklama je specifická, převáţně co se vyuţitého média týče. Jedná se 

o reklamu z roku 2014, která probíhala v mobilní aplikaci Tinder (Příloha č. 6). Ta umoţňuje 

registrovaným uţivatelům hodnotit na základě několika fotografií ostatní uţivatele a v momentě, 

kdy dva uţivatelé ohodnotí sebe navzájem kladně, mohou si posílat zprávy. Tento kontext je nutný 

pro pochopení reklamního sdělení, ale jen pokud jde o převyprávění. Uţivatelé, kterým byla 

reklama prezentována, byli s tímto kontextem přirozeně obeznámeni.  

V jeden moment se na obrazovce objeví nikoliv ţena, ale výrazný bílý a ţlutý text na 

černém pozadí. Sdělení „Ne všechny ţeny mají moţnosti jako Ty“ značí moţnost volby, kterou 

někteří jedinci postrádají. Ţeny v určitých oblastech světa si nemohou samy vybrat vlastního 

partnera. Jedná se o informativní charakter reklamy – někdo nemusel mít o tomto jevu ponětí, 

někomu zas v tomto kontextu teprve dochází význam sdělení. Obrázek s textem byl aktivním 

odkazem na internetovou stránku s informacemi o bezpráví ţen.  

Lingvistické sdělení zde figuruje jako dominantní komponent reklamy. Nemáme zde ikonické 

sdělení ani jednoho typu. Textace však sama můţe v recipientovi vzbuzovat vizuální představy, 

jako obraz týrané ţeny, která nemá stejná práva jako my. Násilí se v tomto případě vyskytuje pouze 

implicitně, jako součást oprese, jeţ je naznačena textací. Právě tento moment je pro naši reklamu 

podstatný. Mobilní aplikace, která je zaloţená na hodnocení ryze vizuální stránky věci, je náhle 

nabořena opačným principem – čistou textací. Vidíme zde progresivní marketingový přístup, který 

reflektuje charakter média a snaţí se ho vyuţít ke svému prospěchu. V tomto případě se jedná o 

odmítnutí ikonického sdělení, jeţ je úzce spjaté s mediatypem a je plně nahrazeno sdělením 

lingvistickým.  
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2.3 VÝSLEDEK ZKOUMÁNÍ UŽITÍ MOTIVU NÁSILÍ U AMNESTY INTERNATIONAL 

 

Sémiotická analýza reklam Amnesty International ukázala určitý vzorec ve formě a 

funkčnosti reklam ve vztahu k násilí. Organizace často vyuţívá princip kontrastu. Vyobrazená 

situace je v opozici vůči zaţitým stereotypům nebo je přetvářena textem či kontextem. Kaţdá 

reklama pak funguje jako komplexní soubor, který vyuţívá prvky šoku a nových informací. Násilí 

je buď znázorněno explicitně bez ohledu na míru surovosti, nebo není ukázáno vůbec, ale pak je 

tato absence nahrazena silným textovým sdělením. Co se týče rozlišení oběť versus pachatel, týrané 

osoby jsou povětšinou oběti bezpráví a recipient s nimi soucítí. V opačném případě je násilí na 

pachatelovi znázorněno jako důsledek jeho nespravedlivého a násilného jednání a recipient tak cítí, 

ţe si tento konkrétní jedinec trest zaslouţí (ač se jedná jen o proud inkoustu a ne srovnatelně surové 

činy jako ty, co provádí).  

Motiv násilí organizace Amnesty International vyuţívá jako funkční prvek, který má 

schopnost zintenzivnit recipientovu zkušenost s reklamou a přidává na váze výslednému sdělení. 

Jedná se vţdy o podstatnou sloţku reklamy, nikoliv o samoúčelný prvek přítomný pouze pro 

efektnost. Násilí je svázáno s činností organizace a jeho vyuţití je tím pádem opodstatněnou 

strategií. Amnesty International vyuţívá explicitní i nepřímo vyjádřené násilí k boji proti násilí 

samotnému skrze emoční vypětí recipienta v podobě šoku, překvapení nad novou informací či skrze 

empatii. 

 

2.4 ZÁVĚR ANALYTICKÉ ČÁSTI 

 

Na základě podrobné sémiotické analýzy jednotlivých reklam organizace Amnesty 

International můţeme nyní srovnat tento soubor s poznatky přítomnými v teoretické části. 

Podívejme se nyní, jak tyto konkrétní reklamy odráţí moţné formy a funkce uţitého násilí. Dle fáze 

výrobku na trhu dělíme reklamu na připomínající, přesvědčovací a informativní. Vzhledem k tomu, 

ţe se v sociální reklamě zpravidla nejedná o hmotný produkt ale o prezentované téma, kterým 

chceme změnit recipientovo chování, rozeberu nyní právě akcentovaná témata. Těmi jsou jak nová, 

tak přetrvávající.  

Za nové téma můţeme označit buď nově vzniklou problematiku nebo současně i tu, která je 

nová pouze pro recipienta, který ji registruje poprvé – jako trest smrti v Číně nebo dětské vojáky. 

Ryze informativním prvkem jsou pak konkrétní údaje o počtu trestů smrti. Omezená práva ţen 

mohou být problémem známým, ale uţ samotná komunikační strategie, která umístila reklamu do 
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mobilní aplikace, napovídá, ţe se reklama snaţila cílit na moţné nové recipienty či zástupce mladší 

generace. K připomínajícímu typu reklamy můţeme zařadit výzvu k podpisování petic – ač je 

vyuţívána forma, která diváka přesvědčuje o jejich efektivnosti, řadíme toto téma ke stálé agendě 

organizace, a tudíţ se jedná spíše o reklamu připomínající. 

Reklama můţe získávat pozornost skrze vzbuzování emocí, které mohou existovat i nezávisle 

na logickém uvaţování. U sociální reklamy Amnesty International tuto strategii sledujeme ve 

vyuţití explicitního násilného motivu, který i ve vztahu k uţitému prizmatu oběti vzbuzuje 

v divákovi soucit. Reklama tak vzbudí v divákovi zájem o situaci, ve které cítí určité bezpráví, stává 

se empatickým a začne se zajímat o sdělení. Můţeme říci, ţe co se týče mnohdy přítomné 

samoúčelnosti, Amnesty International vyuţívá násilí opodstatněně. Emoce vzbuzené motivem násilí 

tudíţ vyuţívá jako spouštěč zájmu a nadále se věnuje samotnému tématu násilí. U analyzovaných 

reklam lze sledovat vyuţití všech výše rozepsaných apelů reklamního sdělení – apel strachu, 

šokující apel a apel informační. 

Násilí můţe zastávat funkci humornou, kdy je nahlíţeno s nadsázkou. Opačným případem je 

vyuţití násilí prosociálně. To odpovídá reklamám Amnesty International i obecně nekomerční sféře. 

Ve výše analyzovaných reklamách je vţdy násilí bráno váţně, je pojímáno jako sociálně-

patologický jev a je evidentní, ţe ho i recipient má hodnotit jako negativní a odstrašující. S tímto 

faktorem je spojeno i to, o jaké aktéry se jedná. V našem případě je násilí neprávem aplikováno na 

oběti, se kterými divák soucítí. Pouze v jednom případě je násilí reaktivní a nikoliv proaktivní, a to 

v případě inkoustového proudu, který je reakcí na neoprávněnou brutalitu. Násilí navíc v tomto 

případě není uţito v takové míře, v jaké bylo zprvu namířeno vůči oběti. 

Násilí podle v teorii definovaných kategorií není v případě Amnesty International 

idealizováno, trivializováno a ani schváleno. Je buď potrestáno nebo je hodnoceno silně negativně. 

Dále je ve velké míře vyobrazeno realisticky a označeno jako škodlivé. Míra uţití explicitních 

prvků jako je např. krev, můţeme rovněţ sledovat jako často se vyskytující element.  

Shrneme-li předchozí poznatky, dostáváme se k závěru, ţe sociální reklama, jejímţ zástupcem 

je pro nás reklamní tvorba Amnesty International, si ve většině případů dovolí vyuţít explicitní 

vyobrazení motivu násilí, je inherentní součástí reklamy z důvodu činnosti organizace a je vţdy 

odsouzeno jako výrazně negativní jev. Setkáváme se rovněţ s minimalistickou cestou, kdy násilí 

není vyobrazeno doslovně, ale lze ho zaznamenat v rovině konotací. Při zobecnění předchozích 

poznatků můţeme vysledovat, ţe  Amnesty International vyuţívá motiv násilí jako funkční a 

opodstatněný element ve své reklamě, často formou explicitní a svéráznou v rovině denotace a i 

s jasným sdělením v konotované rovině. 
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ZÁVĚR 

 

Ve své práci jsem se věnovala tématu násilí vyskytujícímu se v reklamě, která je součástí 

marketingového mixu. Tím označujeme jeden z nástrojů marketingu jako takového, jenţ bývá 

implementován do obchodní strategie s jasně vymezeným cílem na určitém trhu. Reklama můţe dle 

fáze výrobku fungovat jako informativní, přesvědčovací nebo připomínající nástroj. Násilí na 

základě tohoto rozlišení figuruje jako prvek uţitý pro persvazi jedince, jelikoţ se jedná o motiv, 

vůči němuţ recipienti nebývají indiferentní. Právě tuto vlastnost násilí vyuţívá reklama, aby 

upoutala pozornost a vzbudila v divákovi zájem o daný produkt/téma. I reklama obsahující násilí 

můţe být čistě informativní, např. představit číselná fakta týkající se konkrétní problematiky. Motiv 

násilí se následně stává zaštiťujícím tématem, nebo skrze konkrétní formu vyjádření prostředkem k 

upoutání pozornosti. Funkčně rozlišujeme násilí podle apelů, jeţ ztělesňují. Apel strachu, 

informační apel a apel šokující. V tomto schématu můţeme sledovat určitou paralelu s funkcí 

reklamy na základě výše zmíněné fáze výrobku. Tyto moţné funkce motivu násilí a následující 

rozbor proměny formy motivu byly předmětem první části mé práce, na kterou navázala praktická 

analýza. 

Formálně rozlišujeme násilí explicitní nebo skryté, které je nepřímo prezentované. 

Přitaţlivost formy vyobrazeného násilí tkví v emočním psychickém procesu. Jedná se o citové 

vzrušení, které není nutně závisle na logickém uvaţování, a také proto je běţně vyuţíváno jako 

reklamní nástroj. Pokud v reklamě figuruje motiv násilí, v recipientově psychice se spouští 

biochemická reakce, která vede ke vzbuzení zájmu. Právě forma prezentovaného násilí je klíčová 

pro samotnou recepci. Vedle doslovné či implikované přítomnosti násilí figurují ve formální 

kategorizaci i adhezní motivy. Ty definují situaci, ve které se násilí nachází, kontext pro pochopení. 

Dělíme tedy násilí podle míry realističnosti (od autenticity aţ po fiktivní charaktery či ilustrované 

postavy), podle mnoţství vyobrazené krve, přítomnosti zbraní, lokality, nastíněných moţných 

následků ad. Forma je současně určována i přítomnými aktéry a prizmatem, kterým reklamu 

sledujeme. Na reklamu tedy nahlíţíme buď ze strany oběti či pachatele a dále sledujeme i 

genderové zastoupení. Charakter účinkujících postav rovněţ určuje míru ztotoţnění ze strany 

diváka, coţ se přímo odráţí na emočním zabarvení recepce. 

Forma spolu s funkcí násilí je nedílnou součástí určení legitimity jeho uţití. Ta bývá 

podstatným elementem pro zhodnocení etických aspektů reklamy, potaţmo i právního rámce. 

Nelegitimní výskyt násilí v reklamě tak můţe být v první řadě příčinou pro její legální zamítnutí, 

ale současně i silnou bariérou pro kýţený emoční dopad. V druhé části své práce jsem se věnovala 
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konkrétní aplikaci prvku násilí v reklamní sféře. Pro sémiotickou analýzu byla zvolena 

komunikační strategie organizace Amnesty International jakoţto zástupce nekomerční sociální 

reklamy, která vyuţívá násilí jako zaštiťující téma i jako motiv doslovně přítomný v reklamě. 

Předmětem analýzy byly rozdílné mediatypy – venkovní reklama, print, video a online aplikace – 

v letech 2006, 2008, 2012, 2014. V této části byly demonstrovány principy, které jsou vázány na 

uţití prvku násilí v reklamě a které byly definovány v první části. Analýzou došlo k obhájení 

teoretické části, ve které byly představeny rozdílné formy a funkce motivu násilí, a to napříč 

různými typy médií a bez návaznosti na časové zařazení.  

Stejně jako bývá u sociálních reklam pravidlem, Amnesty International staví reklamu 

z pohledu oběti, odsuzuje násilí a pracuje i s metaforou, nikoli však s humorným pojetím. Sociální 

reklama uţ z charakteru činnosti organizace a oblasti, ve které působí, aplikuje motiv násilí jako 

oprávněný prvek, povaţujeme tento nástroj za legitimní. Cílem sociální reklamy je změnit 

recipientovo chování a není tedy nutně fixována na hmatatelný produkt. Této změny je vyuţitím de 

facto kontroverzního motivu násilí docíleno. 

Pro budoucí teoretické ukotvení tematiky násilí v reklamě bude nutné zohlednit například 

technologický vývoj, který probíhá i ve sféře reklamy. Jmenujme například vyuţití interaktivní 

reklamní plochy, které můţe alternovat sdělení na základě konkrétního jedince. Charakter média má 

schopnost ovlivnit celkové vyznění, jak bylo naznačeno v praktické části. Další prostor pro bádání 

nabízí detailní analýza dopadu, který reklama s násilným obsahem má co do funkčnosti 

marketingového komunikátu a jaký má dopad na kognitivní vývoj recipienta, převáţně pak dětí. 

Domnívám se, ţe motiv násilí je povaţován za příznakový (nejedná se o neutrální prvek) a na 

provedené analýze jeho formy a funkce lze demonstrovat právě ty principy, které vyuţívá reklama 

jako nástroj marketingové komunikace a jako komunikační nástroj sui generis. 

 

SUMMARY 
 

In my work, I dealt with the topic of violence occurring in advertising, which is part of the 

marketing mix. This marks one of the marketing tools as such, which is implemented into the 

business strategy with clearly defined objective in a specific market. Advertising may operate 

according to the phases of the product as informative, persuasive or resembling tool. Violence on 

the basis of this resolution is listed as an element of persuasion used for individual, because it is a 

motive, against which the recipients are not indifferent. This feature of violence uses advertising to 
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attract attention and arous interest in the product / topic in the spectator. Advertising containing 

violence may be as well purely informative, for example it can present numerical facts concerning 

specific issues. The motif of violence then becomes the umbrella topic, or through a specific form 

of expression means to attract attention. Functionally we distinguish between types of violence by 

appeals to embody. Appeal of fear, information appeal, and a shocking appeal. In this scheme, we 

can observe a certain parallel with the function of advertising based on the above-mentioned phase 

of the product. These posssible functions of the motif of violence and subsequent analysis of forms 

the motif changes were the subject of the first part of my work, which was followed by practical 

analysis. 

Formally, we distinguish violence explicit or hidden, the later is indirectly presented. The 

atractiveness of the forms of presented violence lies in the emotional mental process. It is an 

emotional excitement, which is not necessarily dependent on logical reasoning, and thus is 

commonly used as a promotional tool. Motif of violence in the advertising triggers a biochemical 

reaction in the recipient´s psyche that leads to aroused interest. Now the presented form of violence 

is crucial for the actual reception. Besides the literal or implied presence of violence figure in the 

formal categorization the related themes. These define the situation in which the violence is located, 

the context for understanding. Thus, violence is categorized according to the degree of realism 

(from authenticity to the fictional characters or animated figures), to the amount of blood, the 

presence of weapons, locations, outlines of possible consequences ad. Form is also determined by 

actors present and a prism through which we perceive the advertisement. Thus, we view the ad 

either through the victim´s or the perpetrator´s perspective, and we also monitor the gender 

representation. The characters also determines the degree of identification on the part of the viewer, 

which directly reflects on the emotional timbre reception. 

The form together with the function of violence is an integral part of determining the 

legitimacy of its use. It is an essential element for assessing the ethical aspects of advertising, hence 

the legal framework. Illegitimate presence of violence in advertising may be first and foremost 

reason for its legal refusal, but also a strong barrier to the desired emotional impact. In the second 

part of my work I focused on a particular application of the element of violence in the advertising 

sector. For semiotic analysis was chosen communication strategy of Amnesty International as a 

representative of non-commercial social advertising that uses violence as an overarching theme and 

also as a motif literally present in advertising. The subject of analysis was the element if violence in 

different media types - outdoor advertising, print, video and online applications - in the years 2006, 

2008, 2012, 2014. In this part were demonstrated the principles that are bound to the use of the 

element of violence in advertising and that were identified in the first part. The results of the 
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analysis defended the theoretical part, which introduced possible forms and functions of the motif 

of violence, across various media types and with no relation to the time scheduling. 

Just as is the case with social advertising techniques, Amnesty International puts advertising 

from the victim´s perspective, condemns violence and works with metaphor, but not with a 

humorous twist. Social advertising on the character of the organization and the area in which it 

operates, applies the motif of violence as a legitimate element, we consider this as a legitimate tool. 

The aim of social advertising is to change the behavior of recipients and is not necessarily fixated 

on the tangible product. This change is achieved de facto because of the use of the controversial 

theme. 

For future theoretical anchorage of the themes of violence in advertising is necessary to take 

into account, for example, technological developments taking place in the sphere of advertising. We 

can mention the use of interactive advertising space, which can alternate communications on the 

basis of a specific individual. The character of the media has the ability to affect the overall tone, as 

indicated in the practical part. Another area of research offers a detailed analysis of the impact that 

advertising with violent content has to functionality of marketing communication are what impact it 

has on cognitive development or recipient, mainly children. I believe that the motif of  violence is 

considered a flag (not a neutral element), and on the analysis of its form and function can be 

demonstrated precisely those principles, which uses advertising as a marketing communication tool 

and as a communication tool sui generis. 
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Příloha č. 2: Reklama TV3 „Černý boxer“, stíţnost u Rady pro reklamu 
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Příloha č. 2: Outdoorová reklama „Neděje se to tady“, AI, rok 2006 

 

 

Příloha č. 3: Printová reklama „Olympijské hry“, AI, rok 2008 
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Příloha č. 4: Video reklama „Inkoust“, AI, rok 2012 

 

 

Příloha č. 4: Reklama v online aplikaci Tinder, AI, rok 2014 

 


