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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je studium komunikace, respektive komunikace jako 

společenského fenoménu. Nejdříve se čtenář v textu seznámí s podstatou a základní úlohou 

komunikace, faktem, že funguje jako prostředek sociální transakce a řadou teoretických přístupů, 

jak lze komunikaci chápat a jaké společenské funkce může vykonávat. Následně je popisováno, 

co je to masová společnost a jaký charakter má masová komunikace, ve které hrají dominantní 

úlohu tzv. masová média, a to s návazností na stručnou definici pojmů persvaze, reklama a 

propaganda. Dále autor rozebírá konstitutivní povahu komunikace a vliv reklamy na formování 

spotřebitelské kultury včetně persvazivních technik reklamního diskurzu. Druhou část práce pak 

uvozuje kapitola o vizuální kultuře a streetartu - druhu postmuzejního umění. Nakonec nabízí text 

případovou studii o streetartové kampani OBEY a analýzu jejího významu na základě 

teoretických poznatků v rámci studia sociální komunikace.           

 

Abstract 

The subject of this thesis is the study of communication, precisely a communication as a social 

phenomenon. Firstly, a reader will be acquainted with the nature and the fundamental role of 

communication, with the fact that it functions as a mean of social transactions and with a variety 

of theoretical approaches how the communication can be understood and what social functions it 

can perform. Consequently, it is described what is mass society and mass communication in 

which the mass media play the dominant role additionally with the link to a brief definition of the 

terms persuasion, advertising and propaganda. Furthermore, the author analyses the constitutive 

nature of communication and the impact of advertising on the formation of consumer culture with 

the inclusion of persuasive techniques in advertising discourse. The chapter devoted to visual 

culture and street art – a form of post-museum art - introduces the second part of the thesis. 

Finally, the text provides a case study of street art campaign OBEY and analyses its significance 

on the basis of theoretical knowledge in the study of social communication. 
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ÚVOD 

Komunikace hýbe světem a společností. Ustavuje systémy vztahů a kulturních fenoménů, díky 

kterým je naše civilizace duševně bohatší. Kdyby člověk nemohl komunikovat na sociální úrovni, 

nemohla by naše civilizace vykvést do rozmanitosti, s jakou ji dnes zakoušíme - plnou umění, 

vědy, filozofie, jazyků, informací, názorů a kulturní diverzity. Komunikace na sebe ovšem bere 

občas zvláštní podoby, jimž jsme s obtížemi schopni porozumět či je dekódovat. Podle teorie 

komunikace za to mohou určité komunikační “šumy”, které zabraňují příjemci řádně porozumět 

komunikovanému sdělení. 

 

Když jsem se v roce 2015 ve víru multikulturního města Berlín poprvé setkal tváří v tvář se 

znepokojujícím a přesto hypnotizujícím obrázkem nesoucím heslo „OBEY”, byl jsem zmaten. 

Zároveň mě však svým tajemným psychologickým apelem tento stimul upřímně, hluboce zaujal. 

Bylo mi jasné, že mi zde něco uniká a instinktivně jsem cítil, že je v obrázku ukryto něco 

zvráceného či dokonce obludného a že bude pro rozklíčování jeho významu zapotřebí provést 

interpretační analýzu a onen komunikační „šum“ odstranit. Při studiu této grafiky má fascinace 

nadále rostla: Je možné, že jsem se stal obětí propagandy? A je snad mé estetické zalíbení 

v obrázku výsledkem manipulace? Využívá zde někdo krásy umění za účelem vedení persvazivní 

komunikace? Usoudil jsem, že zodpovězení těchto otázek si žádá znalost základní teorie sociální 

komunikace včetně pojmů jako je reklama, persvaze či vizuální kultura. 

 

Cílem této bakalářské práce je vymezit předmět komunikace jako společenského fenoménu, 

zjistit, jaké může mít podoby a jaký vliv na konstrukci sociální reality a následně tyto poznatky 

využít při rozboru pozoruhodné streetartové kampaně OBEY amerického umělce Sheparda 

Faireyho, přičemž základním imperativem bude přivést na světlo její interpretační nejasnost. Ke 

konci práce pak nabývá text formu polemiky a pokouší se vystihnout, o co v této kampani vlastně 

jde: OBEY – umění nebo propaganda? 
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1. O KOMUNIKACI  

Komunikace je zvláštní pojem a fenomén. Z nespecifikovaného důvodu, který má tendence 

přesahovat naše pozitivistické pojímání světa, se jeví, že je pro živé bytosti (včetně člověka) 

potřeba komunikovat potřebou téměř esenciální. Každý člověk, který chce ve společnosti žít, 

pracovat, plnit své představy, uspět a dosahovat svých cílů, je nucen komunikovat se svým 

okolím a bez komunikace se zkrátka neobjede. Je pravděpodobně bezpředmětné spekulovat o 

tom, zda by se osamělý lidský jedinec na pustém ostrově dřív nebo později (ne)pokusil o 

komunikaci se světem za hypotetického předpokladu, že by (ne)věděl o existenci dalších druhů 

své vlastní rasy. Lidská bytost má potřebu komunikovat a v civilizovaném světě je nutnost styku 

a komunikace naprostou samozřejmostí. Člověk - homo sapiens - je bytost společenská - zóon 

politikon -  a jako taková se tím pádem nutně zajímá o své, především sociální, okolí, jinými 

slovy, komunikuje. Člověk je ovšem také živá bytost využívající dar rozumu, která je schopna a 

ochotna se zabývat světem a sebou samým vědecky. Proto je logické, že postupem času vznikla i 

„věda o komunikaci”. V následujících odstavcích si proto popišme, co se podstatou komunikace 

jeví být.  

 

Jestliže je naznačeno, že při vymezování pojmu komunikace panuje jistá neustálenost, děje se tak 

z důvodu obsažnosti její definice. Je tomu tak i proto, že překračuje hranice tradičně členěných 

vědních oborů a zároveň je také propojuje. Samostatná věda o komunikaci se postupně vytváří 

teprve ve druhé polovině 20. století a její koncepce tudíž ještě není zcela ustálená.
1
 Je zcela jasné, 

že pod pojmem komunikace nechápeme pouze cesty nebo silnice aj. Velmi široká definice, která 

je obecně poplatná tomuto velkému rámci vědních oborů, říká, že jde o „rozlišitelnou odpověď 

organismu na podnět”.
2
 

 

                                                 
1
 MUSIL, J. Úvod do sociální a masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2008. Str. 

8. ISBN 978-80-86723-44-0. 
2
 LAMSER, V. Komunikace a společnost. Úvod do studia společenské komunikace. Vyd. 1. Praha: Academia, 1969. 

Str. 10.  
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1.1 Člověk a komunikace 

Pro účely této práce nás bude ale zajímat komunikace z teoretického hlediska společenského. V 

tomto světle pak obecná teorie sociální komunikace stojí hlavně na oborech sociologie a 

psychologie, ale pojímá i speciální obory jako je kybernetika (teorie informace), sémiotika (teorie 

znaků), lingvistika, politologie, historie, či estetika. Jedná se tedy o syntetickou vědní kategorii a 

je významným klíčem k analýze fungování společenských struktur a činností.
3
 Zaměříme se proto 

na termín sociální komunikace. 

  

Samotné slovo komunikace vychází z původního latinského „communicare”, které svým 

významem zahrnuje sdělení, sdílení, spojování či společnou účast, nebo dokonce obcování lidí a 

podílení se na nějaké činnosti ve vzájemném kontaktu. Základem zůstává chápání ve smyslu 

procesu sdělování, sdílení, přenosu a výměny významů a hodnot, zahrnujících v širším významu 

nejen oblast informací, ale také další projevy a výsledky lidské aktivity.
4
 Komunikace obecně 

vychází z úmyslu něco sdílet. Tento úmysl se realizuje, tj. sestaví se sdělení, které je následně 

vysíláno směrem k adresátovi. Předmětem komunikace může být de-facto i jakýkoliv výtvor 

(lidský i přírodní, verbální i neverbální) prezentovaný původcem komunikace a vnímaný jeho 

příjemcem. Zajímavý je názor autorů kalifornské paloaltské školy Watzlawicka, Beavinové a 

Jacksona, kteří nechávají pojem komunikace téměř splynout s pojmem „chování“, když tvrdí, že 

nejen řeč, nýbrž všechno chování je komunikací a každá komunikace – včetně komunikativních 

aspektů každého kontextu -  ovlivňuje chování.
5
 

 

Mezilidská (společenská, sociální) komunikace potom zahrnuje skutečnost, že se jedná o 

komunikaci ve společnosti, mezi lidmi navzájem, uvnitř sociálních skupin. Je to složitý a 

mnohostranný proces vzájemného dorozumívání, vzájemná výměna významů, sdělení, informací, 

myšlenek a názorů mezi komunikačními partnery. Vzniká při sociální interakci a při společné 

činnosti s druhými lidmi, skupinami nebo početnějším publikem. Přitom vzniká složitá síť 

nejrůznějších společenských vztahů a sociálních kontaktů. Komunikace je podstatným prvkem 

při vytváření veškerých sociálních vazeb a struktur. Např. zakladatel kybernetiky Norbert Wiener 

chápe informaci a komunikaci důsledně jako mechanismy organizující lidskou společnost.
6
 

                                                 
3
 LAMSER, V. Komunikace a společnost. Úvod do studia společenské komunikace. Vyd.1. Praha: Academia, 1969. 

Str. 6.  
4
 FORET, M. Komunikace s veřejností. Vyd.1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. Str. 18. ISBN 80-210-1034.  

5
 VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Vyd. 1. Portál, 2000. Str. 17. ISBN 80-7178- 291-2. 

6
 MUSIL, J. Úvod do sociální a masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2008. 

Str. 8. ISBN 978-80-86723-44-0. 
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1.2 Pojetí a modely sociální komunikace 

Přístupy k nazírání na mezilidskou komunikaci prošly v minulosti určitým vývojem a vycházely 

přitom z představy o tom, co je podstatou sociální komunikace. Jednotlivá pojetí (modely) vždy 

akcentovaly určitý pohled na výklad pojmu, např. komunikace jako proces přenosu sdělení nebo 

proces začleňování se jedince do společnosti, resp. kultury, jíž chce být jedinec součástí.  Je třeba 

dodat, že se následující modely navzájem nevylučují, nýbrž že představují pouze různé možné 

pohledy na tentýž proces. Navíc jsou všechny níže nastíněné modely také poněkud 

zjednodušující; což na druhou stranu dokazuje i to, jak komplexní, složitý a společensky 

podmíněný fenomén sociální komunikace je.    

 

1.2.1 Lineární model komunikace 

Do prvních pokusů popsat obecně proces komunikace se výrazně promítla představa, že 

komunikace vypadá podobně jako doprava, tedy že je to proces přenášení sdělení od určitého 

zdroje k určitému adresátovi. Tento model se nazývá lineární, jelikož uvažuje o komunikaci jako 

o sledu dějů, které na sebe navazují v jedné linii. Model zde vlastně zjednodušuje smysl a cíl celé 

komunikace de-facto pouze na vysílání informace
7
 z jejího zdroje a především pak na úspěšné 

přijetí sdělení a jeho správné pochopení ze strany přijímajícího subjektu: Soustředí se zejména na 

stavbu a jednotlivé složky procesu komunikování. Lineární pojetí představuje i schéma, jež v 

roce 1949 uveřejnila v publikaci Matematická teorie komunikace autorská dvojice Claude 

Shannon a Warren Weaver: 

 

                                                 
7
 Termín informace v této souvislosti zahrnuje každý obsah procesu komunikace, tedy nejen informaci jako nástroj 

snížení neurčitosti jako je tomu v informatice, ale také např. sdílení pocitů, a také předávání sdělení, která mohou mít 

za následek naopak snížení určitosti a správnosti poznání - dezinformace. Informací tedy může být zpráva, referát, 

komentář, popis, nebo literární, výtvarné či hudební dílo. Zdroj: MUSIL, J. Úvod do sociální a masové komunikace. 

Vyd. 2. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2008. Str. 7. ISBN 978-80-86723-44-0.  
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Obrázek 1: Grafické znázornění lineárního modelu komunikace 

(zdroj: http://katieiwhite.tumblr.com/post/117560459631/shannon-and-weaver-model-of-communication-this) 

 

Důležitým vkladem zde bylo i zahrnutí prvku „šumu“ (noise), tedy něčeho, co brání hladkému 

přenosu sdělení a znemožňuje tak přijetí informace v podobě, v jaké byla původně 

komunikována, což může zapříčinit např. technická porucha, nebo sémantické neporozumění 

sdělení na straně příjemce.
8
  

 

Meritum lineárního modulu je ovšem způsob, jakým komunikaci chápe; a to respektive jako 

jednosměrný proces, který probíhá od původce informace (komunikátora) k příjemci 

(komunikantovi). Josef Musil nazývá tento typ komunikace jako asymetrický, čímž naznačuje, že 

vztah mezi komunikačními partnery není vyrovnaný a původce informace má proto vůči 

recipientovi převahu.
9
 

 

Později se ale na komunikaci začalo nahlížet jako na transakční proces, ve kterém každý jeho 

účastník vystupuje zároveň jako původce i recipient a v jejich vzájemném vztahu převládá 

symetrie - rovnocennost. Ta je totiž už z podstaty obsažená v jazykovém základu samotného 

termínu komunikace - sdílení. I proto lze považovat asymetrickou komunikaci s dominantní 

úlohou komunikátora, bez možnosti reakce na podnět, za neplnohodnotnou.  

 

 

 

 

                                                 
8
 JIRÁK J., KÖPPLOVÁ B. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. Str. 27. ISBN 978-80-7367-466-3.   

9
 MUSIL, J. Úvod do sociální a masové komunikace. [online]. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2004. 

Str. 4. [cit. 9.5. 2016]. Dostupné z: http://docplayer.cz/1467679-Uvod-do-socialni-a-masove-komunikace.html 
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1.2.2 Kulturální model 

Zcela odlišný přístup ke komunikaci nabízí model kulturální. Ten vychází z představy, že 

komunikace je zdrojem utváření a rozvoje kultury a tím pádem i procesu její konstituce - jejího 

průběžného spoluvytváření.  Jedná se o určitý konceptuální protějšek k modelu přenosovému. 

 

Základním východiskem je zde totiž názor, že když komunikujeme, nabízíme si navzájem různá 

sdělení, a tím, že je vyžadujeme a vyhledáváme, budujeme vazby, na kterých drží naše společná 

kultura. Vytvářením a přijímáním sdělení, se stáváme součástí kultury, hlásíme se k ní a následně 

na ni odkazujeme. Tento model nevnímá komunikaci jako důsledek individuálního rozhodnutí 

jedince o tom, že bude vysílat nějaké sdělení (čistě za účelem jeho přenosu), ale jako jisté 

společenské příslušenství, jež se na základě komunikace utváří a posléze potvrzuje.
10

 Vychází z 

přesvědčení, že mezi účastníky komunikace vzniká dynamický soubor vztahů, které existují mezi 

jedinci navzájem, ale i vůči předmětu komunikace. Pojetí má proto vzhledem ke kultuře dané 

společnosti konstitutivní povahu. 

 

Tento, původně psychologický, koncept, sloužící k odhalování rovnováhy nebo nerovnováhy v 

mezilidských vztazích, využil americký psycholog Theodore Newcombe k tomu, aby sestavil 

jednoduchý trojúhelníkovitý „ABX model” komunikační model, v němž jsou A a B účastníci a X 

předmětem komunikace. Newcombe se svým konceptem pokusil vystihnout, že komunikace 

funguje na bázi rozmanitosti interpretací rozličných sdělení a klade důraz na vztah mezi 

účastníky komunikace a na sdílené hodnoty, významy a pocity jako konstitutivní aspekty 

samotné kultury.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 JIRÁK J., KÖPPLOVÁ B. Média a společnost. Vyd. 1.  Praha: Portál, 2003. Str. 47. ISBN 80-7178-697-7.  
11

 JIRÁK J., KÖPPLOVÁ B. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. Str. 30. ISBN 978-80-7367-466-3. 
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Obrázek 2: (zdroj: http://www.stefamedia.com/modelul-lui-newcomb/#lightbox[3666]/1/) 

 

Newcombeův model byl pro další vývoj teorie sociální komunikace zásadní v tom, že překročil 

strohý rámec lineárního vnímání komunikace jako pouhého přenosu informací mezi stranami A a 

B a otevřel cestu naopak nelineárnímu chápání dané problematiky, čímž se celý diskurz 

významně přiblížil rozvinutějšímu studiu médií a masové komunikace. 

 

I když je model obecně svou povahou jen abstrakcí, zjednodušením a schematizací, v níž má 

názornost a jednoduchost navrch před přesností, jak již bylo naznačeno, konstitutivní model je 

protipólem vůči modelu přenosovému a vede ke zcela odlišnému přemýšlení o komunikaci jako 

takové. Zatímco je informace, údaj, fakt a úspěšnost komunikace centrem pozornosti představ o 

komunikaci jako o výhradně lineárním přenosu dat, hodnotový ABX koncept operuje s 

myšlenkou sdíleného prostoru významů, kde se jejich validita na základě komunikace neustále 

ověřuje či redefinuje, přičemž jednu z ústředních rolí zde sehrává i společenský kontext jako 

neoddělitelná komunikační součást.
12

 

 

Ve zkratce si v dalších podkapitolách v rámci předmětu sociální komunikace představme ještě 

další dva teoretické koncepty. Vedle výše uvedených přístupů uvádí známý teoretik komunikace 

Denis McQuail navíc také tzv. příjmový a propagační model.
13

 

 

 

 

                                                 
12

 JIRÁK J., KÖPPLOVÁ B. Masová média. Vyd.1. Praha: Portál, 2009, Str. 30. ISBN 978-80-7367-466-3.    
13

 MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. S českou předmluvou Jana Jiráka. Vyd. 1. Praha: Portál, 

1999. Str. 74. ISBN 80-7178-200-9. 
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1.2.3. Příjmový model 

Příjmový koncept představuje určitý odklon od předchozích dvou nastíněných, protože vychází 

ze sémiotiky. Sémiotika je nauka o systémech znaků, které její zakladatel Charles Sanders Peirce 

rozdělil do tří kategorií na indexy, ikony a symboly. O čem sémiotika pojednává? Vytvořila 

teoretický koncept, kde musí komunikátor každou svou myšlenku nejprve vyjádřit; a to tak, že ji 

zakóduje do zvoleného symbolického vyjádření. Jedině tímto způsobem je schopen sdělit obsah 

svého vědomí.
14

 Úspěšné doručení obsahu sdělení pak závisí především na příjemci, který musí 

být schopen s daným symbolickým systémem pracovat a kódovanou informaci tak dešifrovat. 

Musí být schopen porozumět komunikovanému obsahu. Příjmový model je zpětně založen na 

tom, že sdělení je vytvářeno určitými znaky a interpretace takového neverbálního sdělení je 

podmíněna kulturou a znalostí příslušného sociálního prostředí.  

 

1.2.4. Propagační model 

Tento model zdůrazňuje v komunikaci, a zejména pak v komunikaci masové (o níž je řeč v 

následující kapitole), prvek předvádění se a upoutání pozornosti, pomocí kterých se média snaží 

zkrátka jen exhibovat, propagovat a následně získat (a udržet) zrakovou či sluchovou pozornost. 

Pozornost bývá považována za bezprostřední cíl a je brána jako měřítko úspěchu či selhání. 

Média tím naplňují jeden přímý ekonomický cíl; snaží se získat příjem z publika, protože z 

mnoha praktických důvodů platí, že pozornost = spotřeba, ale také jeden nepřímý úkol - 

prodávají pozornost svého publika inzerentům.
15

 

 

Propagační model úzce souvisí i s dalšími velkými okruhy v rámci nauky o sociální komunikaci, 

totiž s masovými médii, ideologií, persvazivní komunikací či reklamou. Všechny tyto oblasti se 

pak dotýkají i hlavního předmětu této práce: pozoruhodné kampaně OBEY amerického aktivisty 

Sheparda Faireyho. Tu však bez širšího povědomí o teorii masových médií, marketingu či 

propagandy nelze řádně interpretovat. V následující kapitole se proto zaměříme na určité, 

řekněme, hraniční polohy, do jakých se sociální komunikace může dostat a prakticky i dostává. 

Nejdříve ale ještě pár slov o tom, co je to komunikace masová. 

    

                                                 
14

  FORET, M. Komunikace s veřejností. Vyd.1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. Str. 19. ISBN 80-210-1034.  
15

 MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. S českou předmluvou Jana Jiráka. Vyd.1. Praha: Portál, 1999. 

Str. 74. ISBN 80-7178-200-9. 
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2. MASOVÁ KOMUNIKACE A MASOVÁ MÉDIA 

Pro to, aby bylo možné ustanovit rámec, ve kterém lze teprve nějakým způsobem o masové 

komunikaci vůbec pojednávat, je potřeba vyjít z jednotlivých rovin sociální organizace, v níž se 

komunikace uskutečňuje. 

2.1 Organizační úrovně sociální komunikace 

Nejzákladnější rovinou je v tomto smyslu intra- a interpersonální komunikace, která je pro 

člověka tou nejběžnější. Dále společenská komunikace přechází na vyšší rovinu, kde se odehrává 

na skupinové, případně meziskupinové úrovni. Masovou komunikaci lze v tomto smyslu pojmout 

jako jeden z několika celospolečenských komunikačních aktivit, a to konkrétně jako děj 

nacházející se na vrcholu pomyslné pyramidy rozvrstvení komunikačních procesů uspořádaných 

právě podle míry jejich zespolečenštění.
16

 

 

2.2 Pojem masa 

Když už je řeč o masové komunikaci, cítí autor navíc potřebu lépe objasnit význam samotného 

slova masa: 

 

Pojem masa samozřejmě odkazuje na jistý společenský útvar, jenž je jako celek tvořen 

jednotlivci - jedná se o masu lidí. Nápomocen nám nyní budiž známý teoretik masové 

komunikace Denis McQuail. Ten vymezuje základní charakteristiku masy následovně:
17

 

 

 jedná se o velký soubor jedinců  

 není diferencovaná
18

 

 nese záporné konotace (viz níže) 

 není hiearchizovaná  

 je projevem masové společnosti 

 

                                                 
16

 MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd.4. Praha: Portál, 2009. Str.30. ISBN 80-7367-574-5. 
17

 MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. S českou předmluvou Jana Jiráka. Vyd. 1. Praha: Portál, 

1999. Str. 58. ISBN 80-7178-200-9. 
18

 Individua se v rámci masy nerozlišují - masa je sama o sobě brána jako celek, samostatný subjekt – pozn. autora. 
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Jinými slovy masa „implikuje představu amorfního souboru jednotlivců, kteří neprojevují 

výraznější osobnostní rysy”. 
19

 Dále McQuail popisuje, že užívání pojmu má obvykle negativní 

konotace: představa masy jako davu, davu nevzdělaného, prostého, omezeného či iracionálního, 

který nekriticky přijímá mediální praktiky. V socialistických společnostech bylo ovšem vnímání 

masy nastaveno v pozitivním duchu: masa je v tomto případě projevem síly a solidarity 

pracujícího lidu.
20

 

 

Komunikace pro masu/ masy pak v moderní společnosti běžně obstarává sada velkých masových 

veřejných celospolečenských komunikačních nástrojů, jež v různé míře a v různém rozsahu 

penetrují a spojují v obecné šíři všechny občany, nehledě na častý systém rozdělení regionálního 

zásahu daným nástrojem (médiem) a dalších demografických hledisek.
21

 Takové nástroje jsou 

označovány jako hromadné sdělovací prostředky, neboli masmédia.  

 

2.3 Hromadné sdělovací prostředky 

Mezi hromadné sdělovací prostředky se řadí ty, které mají masový charakter, což jsou 

bezpochyby internet, tisk, rozhlas, televize, film nebo zvuková reprodukce. „Za masovou 

komunikaci budeme považovat takovou mediální komunikaci, na níž se podílejí (nebo ji iniciují) 

masová média, tedy vysokonákladový periodicky vycházející tisk, rozhlasové a televizní vysílání 

určené početným skupinám uživatelů a ekvivalenty těchto médií v prostředí internetu.”
22

 

 

Co vlastně ale dělá sdělovací prostředky masovými? Podle R. J. Harrise jsou to zejména tyto tři 

parametry: 

 

 publikum média je rozsáhlé, heterogenní a může být zacíleno pouze s omezenou přesností 

 zdroj komunikace je institucionalizovaný a organizovaný, jako v případě televize či tisku 

                                                 
19

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. S českou předmluvou Jana Jiráka. Vyd. 1. Praha: Portál, 

1999. Str. 58. ISBN 80-7178-200-9. 
20

 Tamtéž. Str. 58. 
21

 Tyto aspekty vystihují masový charakter média – pozn. autora. 
22

 JIRÁK J., KÖPPLOVÁ B. Masová média. Vyd.1. Praha: Portál, 2009. Str. 24. ISBN 978-80-7367-466-3. 
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 jejich činnost je stimulována ekonomickým ziskem, což vede média ke snaze o jeho 

maximální atraktivitu pro konzumenty a vytvoření co největšího publika, jemuž je pak 

možné předkládat v rámci daného média také reklamu.
23

 

 

2.4 Hromadné sdělovací prostředky na základě lineárního modelu komunikace  

Ačkoli je masová komunikace spjata s interpersonální komunikací, nemohou být, vzhledem k 

rozdílům mezi nimi, totožné. Interpersonální komunikace probíhá obvykle v rámci sociálních 

vztahů a situací a je obousměrná, zatímco vztah mezi masovým komunikátorem a příjemcem je 

proces jednosměrný, který může být kdykoliv přerušen bez jakéhokoliv závazku mezi účastníky k 

sobě navzájem.
24

 

 

Při snaze vysvětlit princip masové komunikace se proto často používá lineární model 

komunikace, který byl popsán v kapitole 1.2.1. Komunikační iniciativa je v tomto modelu totiž 

na straně komunikátora, zatímco příjemce je během aktu pasivní a informace pouze odebírá. Při 

aplikaci lineárního modelu v teorii masových médií je přítomný akcent na „výrobní“ charakter 

celého komunikačního procesu, tedy na produkci sdělení a její organizační podmínky, potažmo 

omezení. Komunikaci chápe důsledně jako jednosměrný proces, jelikož ve schématu chybí 

teoretická možnost zpětné vazby, kterou může poskytovat příjemce sdělení zpět směrem k jeho 

zdroji.
25

 

 

Např. Harold Lasswell ve své práci Power and Personality z roku 1948 popsal masovou 

komunikaci jako proces, v němž: 

 

 Někdo → Říká něco → Někomu → Nějakým kanálem → S nějakým účinkem 
26

  

                                                 
23

 FORET, Miroslav. Komunikace s veřejností. Vyd.1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. Str. 47. ISBN 80-210-

1034.  
24

 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace.Vyd.1. Praha: Univerzita Karlova, 1995. Str. 18. ISBN 80-

7184-134-X. 
25

 FORET, M. Komunikace s veřejností. Vyd.1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. Str. 27. ISBN 80-210-1034.  
26

 FORET, M. Komunikace s veřejností. Vyd.1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. Str. 19. ISBN 80-210-1034. 
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Obrázek 3: Lasswelův model komunikace. (zdroj: http://communicationtheory.org/wp-

content/uploads/2010/01/western-models-1024x287.jpg) 

 

Lasswelovo pojetí komunikace tedy, dokonce i na základě použitého grafického diagramu 

(obrázek 3), odpovídá výše naznačené myšlence, že komunikaci iniciuje komunikátor, je z ní 

vyloučena zpětná vazba a celý proces je zásadně jednosměrný. Lasswel operuje s imperativem 

dominantního postavení komunikátora, jehož snahou je měnit názory, postoje a chování 

příjemců.
27

 

 

Tato teorie koreluje i se závěry Denise McQuaila, který utřídil hlavní znaky masové komunikace, 

následovně: 
28

 

 

 rozsah takové komunikace je velký 

 je založený na jednosměrném toku informací 

 proces je asymetrický 

 komunikace je anonymní 

 vztah mezi komunikačními partnery je propočítaný 

 obsah sdělení je standardizovaný 

 

Výše uvedené znaky nás přivádí k úvahám, že za pomoci typu asymetrické komunikace se může 

takto dominantní komunikátor pokusit pasivního příjemce účelově ovlivňovat v souladu s jeho 

záměry. Takový typ komunikace se poté nazývá jako persvazivní a často se praktikuje právě na 

základě masové komunikace. Pojďme si nyní v rychlosti představit základní znaky persvaze s 

návazností na teoretický rámec fenoménu propagandy. 

 

                                                 
27

 FORET, M. Komunikace s veřejností. Vyd.1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. Str. 20. ISBN 80-210-1034. 
28

 MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 4. Praha: Portál, 2009. Str. 59. ISBN 80-7367-574-5. 
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3. PERSVAZIVNÍ KOMUNIKACE 

V předchozích kapitolách byl stanoven rámec toho, co je to komunikace, jak ji lze chápat, jaké 

má funkce, formy či podoby a k čemu komunikace obecně slouží. Pro další účely této práce, se 

však následující text zaměří na využití komunikace jako přesvědčovacího a propagačního 

nástroje včetně oblasti reklamy a marketingové komunikace a také způsobu, jak tyto 

komunikační formy dokáží formovat lidskou společnost a její kulturu. Přednostně však popišme 

persvazi obecně: 

  

3.1 Co je persvaze? 

Definicí persvaze (z lat. persuasio = přesvědčení) je nespočet, ačkoli se jedná o poměrně mladý 

pojem. V publikaci Psychologie přesvědčování Stanislava Gálika můžeme mimo jiné najít, že 

persvaze je popisována jako „lidská komunikace, jejímž cílem je ovlivnit druhé změnou jejich 

přesvědčení, hodnot nebo postojů.“
29

 Další specifický pohled nabízí definice „změna postoje, 

která je důsledkem vystavení komunikaci“
30

, kterou charakterizuje akcent na to, že úspěšná 

persvazivní komunikace je nutně taková, kdy dochází ke změně postoje u jejího příjemce. 

 

Poněkud komplexnější definice persvaze pochází od autorské dvojice Bettinghaus a Cody, 

popisována jako: „Vědomý pokus člověka o změnu postojů, přesvědčení anebo chování druhé 

osoby nebo skupiny osob prostřednictvím přenosu informace.“
31

 Další vymezení pojímá persvazi 

jako „symbolický proces, ve kterém se komunikátor snaží přesvědčit recipienta ke změně postoje 

nebo chování prostřednictvím vysílání zprávy v atmosféře svobodné volby,“
32

 či v případě 

O’Keefovy definice „úspěšný a úmyslný pokus o ovlivnění duševního stavu druhé osoby 

prostřednictvím komunikace, kde má přesvědčovaný určitou míru svobodné volby.“
33

  

 

                                                 
29

 GÁLIK S. Psychologie přesvědčování. [online]. Vyd.1. Praha: Grada, 2012. Str. 9. ISBN 978-80-247-4247-2. [cit. 

11. 5. 2016]. Dostupné z https://www.ereading.cz/nakladatele/data/ebooks/6273_preview.pdf 
30

 Tamtéž Str. 9. 
31

 Tamtéž Str. 9.  
32

 Tamtéž Str. 9. 
33

 Tamtéž Str. 9. 
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3.1.1 Znaky persvaze 

Pojďme si nyní pro větší názornost zrekapitulovat, co mají výše uvedené definice společného: 

 Úmyslný akt ovlivňování. 

- Snaha někoho přesvědčit zcela axiomaticky zahrnuje fakt, že se jedná o úmyslnou 

aktivitu. 

 Persvaze je druh komunikace.  

- Při persvazi probíhá transmise sdělení od jeho původce (přesvědčovatele) směrem 

k recipientovi (přesvědčovanému) s cílem vyvolat určitou žádoucí změnu. Jde tedy o 

proces přenosu informací, tudíž o komunikaci. 

 Výsledkem je změna mentálního stavu recipienta. 

- Úspěšná persvaze má moc měnit duševní stav jejího příjemce - jeho chování, postoje, 

myšlenky, přesvědčení nebo názory mohou být přetransformovány. 

 Existence svobodné vůle na straně recipienta.  

- Možnost svobodné volby na straně recipienta, zda vyhoví zdroji persvazivní zprávy, je 

důležitá součást přesvědčovací komunikace. Tímto se totiž liší od nátlaku, pro který je 

charakteristické, že recipientovi hrozí negativní důsledky v případě, kdy nevyhoví 

požadavku komunikátora.
34

  

 

Z výše uvedených odstavců vidíme, že persvaze je specifická forma komunikace, jejímž cílem je 

ovlivnit duševní stav recipienta v atmosféře svobodné volby. Toto vymezení je však poněkud 

vágní, jelikož by do něj snadno spadalo opravdu velké množství komunikačních aktů. Např. i 

běžné sdělení jako je např. „dobrou chuť” v sobě více či méně obsahuje záměr ovlivnit duševní 

stav příjemce zprávy - v tomto případě např. navázat kontakt a splnit společenskou konvenci. 

 

3.2 Reklama 

„Reklama je zpravidla zprostředkovaná a maximálně přitažlivá prezentace zboží, služeb, institucí, 

osob, názorů apod., představujících předmět reklamní komunikace.” “Reklama je jedním z 

                                                 
34

 Tamtéž. Str. 10.  
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nástrojů obchodního působení na zákazníky, ale sama se bezprostřední obchodní transakce 

obvykle neúčastní. Působí a vystupuje mimo tržní vztah nabídky a poptávky.”
35

 

 

Základním cílem reklamy je vzbudit pozornost, vzbudit zájem, vzbudit potřebu si předmět 

reklamy zakoupit, objednat, konzumovat aj. a tím tuto potřebu uspokojit, přičemž není primárně 

podstatné, zda reklamní sdělení o předmětu reklamy jsou přesná, pravdivá, objektivní atd. Z toho 

vyplývá, že u reklamy převažuje formální stránka sdělení nad stránkou obsahovou, neboť 

hlavním smyslem inzerce je veřejnost zaujmout a přesvědčit.
36

 Jedná se proto o formu 

persvazivní komunikace, neboť obsah sdělení slouží persvazivním potřebám.    

 

Reklama se nemusí zaměřovat jen na nabídku spotřebního zboží, výrobků nebo různých služeb, 

nýbrž může podporovat i politická hnutí a strany nebo působit na změnu chování.   

A právě proto je reklama zajímavá také pro komunikační studia, protože je zdrojem informací o 

hodnotách a kultuře ve společnosti.
37

  

 

3.3 Propaganda 

Zřejmě nejkrajnější formou persvaze (a komunikace obecně) je propaganda. Tou se zpravidla 

rozumí soustředěné, promyšlené a organizované šíření informací, názorů, idejí či doktrín, a to za 

účelem formování společenského vědomí. Je to „snaha získat veřejnost pro určitý pohled na 

nějaké téma, určité jednání či osvojení si určitého souboru představ a názorů (určité ideologie) a 

současně stejně soustředěná a promyšlená snaha vyloučit jakékoli pohledy, představy či 

ideologie alternativní”.
38

 Další definici nabízí dvojice Jowett a O´Donnell: „Propaganda je 

záměrná, systematická snaha o formování percepce,
39

 manipulaci vnímání a řízení vzorců 

chování za účelem dosažení odezvy, která žádoucím způsobem koresponduje se záměry 

propagandisty.”
40

 

 

                                                 
35

 FORET, M. Komunikace s veřejností. Vyd.1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. Str. 58. ISBN 80-210-1034.  
36

 BURTON, G., JIRÁK, J. Úvod do studia médií. Vyd.1. Brno: Barrister&Principal, 2001. Str. 259. ISBN 80-

85947-67-6. 
37

 Tamtéž. Str. 260. 
38

 BURTON, G., JIRÁK, J. Úvod do studia médií. Vyd.1. Brno: Barrister&Principal, 2001. Str. 136. ISBN 80-

85947-67-6. 
39

 Vnímání okolního světa - pozn. autora. 
40

 JOWETT, G.S., O´DONNEL, V. Propaganda and persuasion. 4 st ed. London: Sage Publications, 2006. Str. 7. 

ISBN 978-1-4129-0898-6. 
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Mimochodem, původ slova propaganda (propagare = rozhlašovat, rozšiřovat, rozmnožovat) sahá 

do roku 1622, kdy Svatý stolec ve Vatikánu založil instituci s názvem Sacra Congregatio de 

Propaganda Fide
41

, která měla za úkol šířit víru římskokatolické církve, a to především do tzv. 

Nového světa, ale také jako vymezenou protireakci vůči církvi protestantské. Slovo propaganda 

proto ztratilo svou neutralitu a jeho následné užívání získalo pejorativní charakter.
42

 

 

 

Obrázek 4: 广阔天地大有作为 – „Širý svět, ve kterém se toho dá hodně dokázat” - propagandistický plakát z 

období čínské kulturní revoluce ze 60. let 20. stol. (zdroj: https://www.etsy.com/listing/124563583/china-town-

addict-vintage-style-chinese) 

 

Pojmy propaganda a persvaze jsou často považovány za synonyma, případně za dva navzájem 

zaměnitelné termíny. Pravda je taková, že propaganda využívá techniky persvaze, ale svým 

účelem se liší: 

 

                                                 
41

 Posvátná kongregace pro šíření víry – pozn. autora. 
42

 JOWETT, G.S.,O´DONNEL, V. Propaganda and persuasion. 4 st ed. London: Sage Publications, 2006. Str. 7. 

ISBN 978-1-4129-0898-6. 
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3.3.1 Persvaze vs. propaganda 

Persvaze je interaktivní a reciproční proces, při kterém jsou na sobě oba jeho účastníci 

(přesvědčovatel a přesvědčovaný) závislí, komunikátor musí pro své záměry brát v úvahu i 

potřeby recipienta; např. marketingově orientovaný politický subjekt v zásadě staví proces své 

persvaze na poznatcích zpravidla získaných díky výzkumu trhu
43

 a následném uzpůsobení svého 

politického produktu způsobem, jaký saturuje potřeby politických konzumentů. Pokud je 

persvaze úspěšná, je to poté (v tomto případě) naopak volič, kdo následně uspokojí potřeby 

politického kandidáta jako představitele zdroje persvaze. Persvazivní komunikace tedy obecně 

operuje se zpětnou vazbou a s transakcí symbolů a významů mezi oběma komunikačními 

partnery.
44

 

 

Samotná propaganda pak ovšem vyloženě usiluje o pevnou kontrolu nad informačním tokem, 

nepřipouští jakýkoliv dialog s recipienty a je o nich „odstřižená”, kdy sleduje pouze a jenom své 

vlastní záměry či potřeby. Jedná se o komunikaci lineární, asymetrickou, bez zpětné vazby s 

dominantním postavením komunikátora.
45

  

 

Propaganda se prosazuje zejména v takové společnosti, která má prostředky a moc potlačovat 

svobodu slova a projevu, tedy ve společnosti totalitní a autoritářské, kde bývá nástrojem 

prosazovaného (politického) názoru a je vnímána jako kladná a žádoucí.
46

 Některými teoretiky je 

ovšem považována za přirozenou součást myšlení a praxe v rámci masové kultury
47

 jako 

mohutná, masivní, ofenzívní komunikace, ať už ve formě reklamy, politických kampaní nebo 

public relations.
48

         

   

                                                 
43

 Analýza volebního trhu, volební poptávky, potřeb elektorátu - pozn. autora. 
44

 JOWETT, G.S.,O´DONNEL, V. Propaganda and persuasion. 4 st ed. London: Sage Publications, 2006.  Str. 32. 

ISBN 978-1-4129-0898-6. 
45

 Tamtéž. Str. 44. 
46

 BURTON, G., JIRÁK, J. Úvod do studia médií. Vyd.1. Brno: Barrister&Principal, 2001. Str. 137. ISBN 80-

85947-67-6. 
47

 JOWETT, G.S.,O´DONNEL, V. Propaganda and persuasion. 4 st ed. London: Sage Publications, 2006.  Str. 2. 

ISBN 978-1-4129-0898-6. 
48

 BURTON, G., JIRÁK, J. Úvod do studia médií. Vyd.1. Brno: Barrister&Principal, 2001. Str. 137. ISBN 80-

85947-67-6. 
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4. SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE JAKO IDEOLOGICKÝ A 

KULTURNÍ DETERMINANT 

 

V předešlém textu byl již několikrát uveden termín ideologie. Na tomto místě by autor rád udělal 

odbočku a přiblížil zmiňovaný pojem z hlediska, jak mu rozumí předmět sociální komunikace. 

 

Na základě Newcombeova konstitutivního ABX modelu komunikace
49

 byly zavedeny nové 

možnosti, jak o samotné komunikaci vůbec přemýšlet. Komunikace je zde chápána jako sociální 

prostředek k ustavování významů, jelikož tím, že spolu lidé sdílí své chápání světa, dává tato 

skutečnost vzniknout určitým způsobům a možnostem, jak lze uvažovat o jsoucnech; na základě 

komunikace si proto společnost sama vytváří jakési návody, jak „správně” jsoucna interpretovat a 

hodnotit, což druhotně vede i k vývoji dané kultury a konkrétních podob společnosti jako takové. 

 

V komunikaci se, jinými slovy, jedná o konstituci a následnou verifikaci způsobů myšlení, 

kulturních významů a sociálních vztahů. V konstitutivním modelu se komunikace stává rituálem, 

během něhož se „třese” svět. Zajímavou se potom může stát aplikace tohoto modelu na praxi 

mediální komunikace, jež se v tomto světle jeví také jako nutně kulturně podmíněné prostředí, ve 

kterém jsou k dispozici sdělení nesoucí určité významy. Médium je tímto způsobem jakési 

kulturní fórum 
50

 a např. čtení novin můžeme chápat ne jako odesílání a přijímání sdělení, ale spíš 

jako situaci, při níž se teoreticky nic nedozvíme, ale během které se zobrazuje a potvrzuje svět. 

To, co se před čtenářem nachází, není informace, nýbrž portrét sil, jež spolu navzájem zápasí o 

roli determinanta nazírání veškerenstva. 

 

Tento systém sdílených významů, představ, hodnot, soudů a přesvědčení tvoří dohromady celek, 

pro nějž se obecně používá výraz ideologie. Tou se v širokém slova smyslu rozumí soubor idejí, 

představ a hodnot, které považuje určitá společnost za dané, samozřejmé a pomocí kterých se 

odvolává na svůj vlastní výklad světa. Pro teorii a studium komunikace a médií je pojem 

ideologie důležitý z toho důvodu, že podňecuje k úvahám o možnostech využívání mediálního 

prostoru jako zdroje dominantního či dogmatického způsobu interpretace reality a tím pádem i 

účinného nástroje pro formování kultury. Jak píše Miroslav Foret, hromadné sdělovací prostředky 

                                                 
49

 Viz kapitolu 1.2.2. 
50

 JIRÁK J., KÖPPLOVÁ B. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. Str. 32. ISBN 978-80-7367-466-3. 
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se zabývají především „produkcí, reprodukcí a distribucí vědomostí (znalostí) široce chápaných 

souborů symbolů, majících důležitý význam pro zkušenost v sociálním světě.”
51

 To přeneseně 

znamená, že média nakonec skutečně mohou u svých recipientů ovlivňovat sociální skutečnost 

nebo představy o ní, přičemž mají tendence nabízet společnosti takový ideologický soubor, jenž 

je v nějakém okamžiku vnímán jako převládající a dále jej vydávat za obecně platný.
52

  

 

Čtenář této práce může být předchozím textem lehce zmaten na základě názorové odlišnosti v 

tom, jak komunikace vlastně funguje. Text však pouze nabízí dva názory, které se nevylučují a 

nehodlá se stavět na jednu či druhou stranu, respektive vynášet soudy o tom, zda je správný 

buďto lineární či konstitutivní model a naopak; není žádoucí určovat pravdivost těchto řešení; 

žádoucí a podstatná je spíše samotná debata o subjektu komunikace. 

 

Konstitutivní model sociální komunikace je však teorie poněkud vyspělejší a rozmanitější - bere 

v úvahu řadu faktorů, proměnných a fenoménů. Pro další vývoj této práce je důležitý poznatek, 

že komunikace může mít schopnost měnit sociální realitu či kulturu jako takovou. Klasická 

politická propaganda je zřejmě tím nejlepším příkladem, ale jak si ukážeme v další kapitole, za 

velkého hráče na poli modulace sociálních paradigmatů můžeme považovat i reklamu 

 

 

  

                                                 
51

 FORET, M. Komunikace s veřejností. Vyd.1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. Str. 45. ISBN 80-210-1034.  
52

 JIRÁK J., KÖPPLOVÁ B. Masová média. Vyd.1. Praha: Portál, 2009, Str. 32. ISBN 978-80-7367-466-3. 
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5. REKLAMA JAKO KULTUROTVORNÁ PRAXE 

V průběhu minulého století se významným prostředkem sociální komunikace stal prostor trhu. S 

tím jak ve 20. stol došlo k rozvoji tržní ekonomiky, se modifikovala celá řada společenských 

významů, obklopujících narůstající spotřební sféru a také způsobů, jak je zboží konzumováno. V 

mezilidské komunikaci, kde dochází ke vzájemné výměně postojů, hodnot či významů, se tyto 

atributy začaly silně manifestovat skrze modely vlastnictví, preferencí a užitkové hodnoty věcí. 

Spotřební zboží nyní poskytuje určitou společenskou prestiž nebo postavení; slouží nám jako 

nástroje vyjadřování vzájemné náklonnosti, lásky, přátelství nebo signalizují momenty naší 

radosti, důvěry a využívají se i pro zjednodušování našich tužeb.
53

 

 

V moderní materialistické spotřebitelské kultuře slouží zboží nejen k uspokojování určitých 

potřeb, ale také ke komunikaci lidských interpersonálních rozdílů a sebevyjadřování
54

. Zboží je 

tedy možné chápat jako komunikátory, které na základě spotřebních praktik vkládají do 

každodenní sociální interakce množství symbolů. Za předpokladu, že mají rozličné produkty trhu 

schopnost vytvářet významy a být nástrojem sociální komunikace, pak je i role marketingové 

komunikace, která tvoří spojnici mezi produkcí a spotřebou, z tohoto pohledu nejen čistě 

ekonomická, ale také nutně kulturotvorná, protože jejím smyslem není skoro nic jiného, než 

vštěpovat společnosti konkrétní podoby toho, jak má spotřební zboží vnímat. Výrobky na trhu 

nabývají dvojího možného výkladu: toho, který jim přičítají sami spotřebitelé, a toho, jenž je 

vytvářen skrze propagační diskurz marketérů.
55

 

   

Reklamu je potřeba vnímat jako jedinečnou (a také výjimečně problematickou) instituci, jelikož 

tvoří průsečík mezi ekonomikou a kulturní sférou lidské společnosti; situovaná mezi výrobci a 

spotřebiteli na trhu a mezi médii a publikem v systému masových médií, reklama je tím, co se 

dotýká všech těchto oblastí. Je to praxe napojená na mnoho aspektů moderního způsobu 

                                                 
53

 LEISS, W., KLINE, S., JHALLY S., BOTTERILL, J. Social Communication in Advertising: Consumption in the 

Mediatemarketplace. [online]. 3 st ed. New York: Taylor&Francis Group. Str. 4. [cit. 9.5. 2016]. Dostupné z: 

http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135887346_sample_506405.pdf 
54

 Tyto objekty jsou protkané hlubokou škálou významů, jelikož jsou zakotveny v osnově společenských vztahů, 

nazývaných materiální kultura - pozn. autora. 
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 LEISS, W., KLINE, S., JHALLY S., BOTTERILL, J. Social Communication in Advertising: Consumption in the 

Mediatemarketplace. [online]. 3 st ed. New York: Taylor&Francis Group. Str. 5. [cit. 9.5. 2016]. Dostupné z: 
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zacházení s komoditami na trhu, včetně produkce, designu, tržní komunikace směrem ke 

spotřebitelům skrze média, distribuce a začleňování zboží do širšího kulturního rámce.
56

 

 

Vztah mezi reklamou a médii je velmi úzký. Důvodem je to, že reklama je produkt, který 

podporuje komerční stránku médií. Finanční prostředky získané z reklamy jsou pro většinu médií 

existenčně nezbytné. Reklama nabízená divákům skrze médium hradí náklady na jeho produkci a 

peníze z reklamy jsou zkrátka středobodem pro fungování a samotnou možnost existence 

komerčních médií.  

 

Vůle korporací přímo promlouvat k zákazníkům prostřednictvím médií podmínilo vznik 

informační a zábavní společenské infrastruktury od novin a billboardů až po internet. Komerční 

komunikace se prolíná a splývá s naším kulturním prostředím - penetruje televizní vysílání, 

saturuje tištěná média a vyskakuje během prohlížení webových stránek či filmů. Reklama se ve 

zkratce stala obecně akceptovanou součástí každodenního života. Symbolické obrazy produktů, 

jejich vizuálně akcentované atributy a další výstupy reklamního diskurzu jsou nyní plně 

integrované do našeho kulturního repertoáru. Existují i názory, které přirovnávají reklamní 

průmysl k jistému druhu náboženství, a to zejména pro jeho oslavování spotřebního zboží jako 

esence současného způsobu života západní společnosti a především v rámci USA.
57

 

 

Podle autorů Leisse, Klinea, Jhallyho a Botterillové žádná jiná praxe v rámci moderního 

společenského diskurzu nepředstavuje takovou sílu jakou byl a je rozmach tržního společenství, 

což vyvolává v rámci trhu veřejnou debatu o roli reklamního odvětví samotného. Na jednu stranu 

je tato praxe obhajována ze strany marketingových nadšenců za to, že hraje pomyslně do karet 

spotřebitelům, ale jinými naopak kritizována jako pouhý nástroj pro klamání konzumentů, ze 

kterých tak dělá hlupáky. Někteří přirovnávají reklamní praktiky k zrcadlu, jednoduše 

odrážejícímu naše hluboce zakořeněné materialistické touhy, zatímco zlé jazyky vnímali 

problematiku jako agresivní, přesvědčovací sílu, jež se zasadila v rámci trhu o vznik nových 

spotřebitelských vzorců a ekonomicko-kulturních zvyklostí zpečeťujících konzumní společenský 
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charakter. Marketing se v očích jeho odpůrců stal jakýmsi obětním beránkem; ztělesněním zla se 

zodpovědností za vše špatné na tomto světě.
58

 

 

5.1 Reklama = zlo 

Představuje reklama zlo a porušuje hranice morálky a etiky? Odpověď na tuto otázku není 

jednoduchá, jak si ukážeme v této kapitole: 

5.1.1 Skrytí přesvědčovatelé 

Americký publicista Vance Packard ve své knize Hidden Persuaders píše: „Jedná se o širokou 

škálu, často úspěšného, snažení, jehož cílem je usměrňovat naše nevědomé myšlenkové pochody, 

zvyky a procesy rozhodování, a to za pomoci poznatků z psychologie a sociálních věd. Tyto snahy 

se typicky odehrávají pod úrovní našeho vědomí a jsou tedy v jistém smyslu „skryté”. Ve 

výsledku jsme v rámci každodenního života ve velkém počtu ovlivňováni a manipulováni více, než 

si vůbec uvědomujeme.”
59

 

 

Podle Packarda se psychoanalýza masového publika využívá v persvazivních reklamních 

kampaních, jež jsou alespoň v USA základem multimiliardového byznysu, bez ohledu na to, zda-

li jsou předmětem persvaze výrobky, ideje, postoje, političtí kandidáti, cíle, či ideologie. Tento 

hloubkový přístup či hloubkový prodej, jak jej Packard nazývá, se snaží ovlivňovat naše chování 

v mnoha oblastech společenských činností a užívá pro to řadu rozdílných, vynalézavých technik.  

 

V Hidden Persuaders se dočteme, že nás konzumenty předsvědčovatelé
60

 vnímají jako balíčky 

snů, skrytých přání a tužeb s pocity viny a iracionálními emocemi. Jako lidské bytosti 

zbožňujeme obrazy
61

 a jsme vydáni napospas našemu spontánímu a nutkavému chování. Na 

obrazy se sice zlobíme, ale zároveň jim holdujeme, jelikož jsme ochotni naslouchat jejich 

sdělením a symbolům, jež nás nabádají k činům. Přesvědčovací techniky založené na 

psychologickém a sociologickém výzkumu jsou navrhovány tak, aby zasahovaly naše nevědomí 

nebo podvědomí, jelikož jsou naše rozhodovací procesy, týkající se preferencí, obecně 
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determinovány faktory, jichž si nejsme plně vědomi. V situaci, kdy činíme nákupní rozhodování 

a kdy provádíme selekci dané nabídky, činíme tak spontánně, pod vlivem emocí, nevědomky 

reagujíce na vizuální stimuly, v podvědomí spojené s produktem či značkou.
62

 

 

Packard věří, že to byl právě výrobní průmysl, který se kvůli snaze lépe porozumět trhu a prodat 

více svých produktů, začal zajímat o hloubkový výzkum mentality a motivace spotřebitele, 

založeném na studiu psychologie. Prodejcům se časem podařilo lokalizovat zranitelná místa 

spotřebitelů ve formě určitých motivátorů uložených v emočním profilu většiny z nás, které jsou 

oním základem pro řadu iracionálních rozhodnutí, jimž běžně jako konzumenti podléháme. 

Marketéři podle Packarda tyto slabiny výzkumem odhalili a využili jich v praxi při inzerování 

rozličných produktů a ovlivňování nákupního rozhodování spotřebitelů.
63

 

 

5.1.2 Láska je iracionální 

“Lidé jsou velmi loajální ke své značce cigaret, přitom ve slepém testu ji nejsou schopni rozeznat 

od jiných. Kouří pouze obrázek, nic víc.”
64

 

 

Je zřejmé, že obchodní značka je tím, co k zákazníkům promlouvá, co z často generického 

produktu dělá to, čím ve výsledku „je” a takto jej prodává. Potřebu vtisknout produktům 

výraznou a působivou osobnost, obchodníci pocítili právě s rostoucí standardizací, počtem a 

mírou zaměnitelnosti produktů stejné kategorie, jež saturovaly stejné potřeby a byly ve výsledku 

racionálně neodlišitelné. Z Packardova textu vyplývá, že spotřebitelé nedokáží sami od sebe 

rozlišovat jednotlivé produkty pomocí vlastního rozumu, a proto prodejci přistoupili na formu 

jisté prodejní asistence, kdy konzumentům nabízejí jednoduchá, iracionální a emotivní řešení, jak 

jim pomoci při stanovování jejich spotřebních preferencí. Cílem marketérů bylo vytvořit silně 

individualizovanou vizuální podobu příslušného výrobku a jako takovou ji následně prosadit do 

mysli spotřebitele, nejlépe s tím výsledkem, aby jednoznačná představa o ní vyvstala 

konzumentovi v jeho představách vždy jen při pouhé zmínce o dané značce či produktu a podnítit 

tak jedince k žádoucí volbě v rámci procesu jeho nákupního rozhodování. 
65

 „V zásadě jde o 

vytvoření něčeho iracionálního. Potřebujete, aby se zákazník do vašeho produktu zamiloval a aby 
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byl vaší značce hluboce oddaný i přesto, že je značka na trhu v zásadě identická vůči své 

konkurenci.”
66

 

  

Jako názorné využití této techniky (zapojení aspektu iracionality) v praxi může posloužit případ 

reklamní kampaně pro oděvní britskou oděvní značku Hathaway, kterou v roce 1951 připravil 

sám David Ogilvy - legenda reklamního byznysu. Aby kampaň udělal zajímavou i s malým 

rozpočtem k dispozici, vytvořil postavu „Hathaway muže”, jenž se stal tváří kampaně a ikonou i 

kvůli jednomu zajímavému prvku: na všech tištěných reklamách byl totiž vyobrazován (přirozeně 

nosíce košili Hathaway) s páskou přes oko, což dodávalo postavě auru mysteriozity a v 

recipientech reklamy vyvolávalo zvědavost, kdo tento „muž v košili Hathaway” vlastně je.
67

 

Diváky jeho záhadný příběh velmi přitahoval a povědomí o značce Hathaway vysoce vzrostlo 

společně s prodeji firemního zboží. Ogilvy svůj úspěch okomentoval slovy: „Z nějakého důvodu, 

na který nikdy nepřijdu, udělala kampaň značku okamžitým hitem.”
68
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Obrázek 5: „muž Hathaway“ - Reklama Davida Ogilvyho pro Hathaway. (zdroj: 

http://joshloebner.files.wordpress.com/2011/07/hathaway-shirt.jpg) 

 

Jednalo se tedy zcela určitě o skvělý reklamní tah, který však dokazuje, jak některé iracionální 

aspekty spojené s inzerovanou značkou, mohou vytvořit silné povědomí u spotřebitelů, ovlivnit 

jejich nákupní chování a zvýšit tak i prodeje, o což jde v jádru především. 

 

5.1.3 Řízení tužeb 

Packard dále rozebírá myšlenku, že produkty se prodávají na základě emočních a sociálních 

významů, které oslovují rozdílné typy konzumentů. Ten totiž do svého nákupního rozhodování 

promítá sám sebe, vlastní osobnost a podle toho si vybírá i značku nebo design produktu, o 

kterém si myslí, že vyjadřuje jeho identitu. Praxe je poté dle Packarda taková, že se prodejci snaží 

vytvářet takové obrazy a představy o osobnostech produktů, které zapadají do nastavení naší 

osobnosti a proto si nakonec danou věc koupíme. Dále se pak, podle autora, marketéři v praxi 

http://joshloebner.files.wordpress.com/2011/07/hathaway-shirt.jpg
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dotýkají našich vnitřních pocitů viny, strachů, starostí, pocitů osamělosti nebo vnitřního napětí a s 

těmito pocity nadále manipulují - usměrňují je. Kampaně a reklamy např. využívají erotických 

námětů či obrazů a textů se sexuálním podtextem ke stimulaci mužského, respektive ženského 

ega. Na základě sociologického výzkumu operují se symboly spojovanými s výrazem určité 

společenské třídy a jež dráždí naši vnitřní touhu po žádoucí společenské mobilitě nebo statusu.
69

  

 

Packardova kritika poukazuje na dva důležité aspekty reklamy využívané na trzích konzumní 

společnosti: Jednak ukazuje marketingové počínání jako způsob manipulace, a to konkrétně spíše 

v okruhu komunikačních a kulturních teorií nežli čistě ve sféře ekonomie. A za druhé popisovaná 

odhalení přivádí dříve skryté, integrované obchodní praktiky na světlo, podrobují je kritice a 

zpochybňují jejich legitimitu. Hloubková psychologie dává marketérům skvělé nástroje jak 

podrývat racionalitu spotřebitelů. Poskytnutí neomezeného přístupu k rozličným mediálním 

kanálům, umožňuje prodejcům získávat kontrolu nad řízením konzumentovy psychiky, tužeb a 

spokojenosti. Ačkoliv vyznával Packard liberalismus, jeho poznámky korespondují s myšlenkami 

Karla Marxe, který kritizoval inzerci za vytváření umělých lidských potřeb a tužeb po věcech, jež 

nepotřebují.
70

  

 

5.2 Marketing = dobro 

Ve své knize Marketing: Concepts and Strategy, autor Martin Bell přiznává, že reklama a 

propagace ve Spojených státech byla vskutku agresivním úsilím o zvyšování spotřebitelské 

poptávky. „Vysoce účinná, dovedná manipulace spotřebitelských preferencí, využívání 

personalizovaného prodeje a agresivní inzerce, se stala u amerických firem zcela běžnou. Jejím 

specializovaným úkolem byl prodej zboží, které bylo masivně produkováno a distribuováno. 

Poznatkem bylo, že při dostatku výdajů a snahy lze prodat téměř cokoliv.”
71

   

 

Později však výrobní průmysl zareagoval na obecné nařčení za své nevybíravé prodejní praktiky, 

když si uvědomil, jaké jsou akceptované hranice, kam až může ve svých technikách zajít, a 
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položil proto rámec nového strategického přístupu na základě dvou klíčových parametrů: a) 

intenzivní výzkum trhu a b) efektivnější přizpůsobení produktů z hlediska jejich podoby. Tento 

směr nahradil předešlou praxi pouhého chrlení jakýchkoliv výrobků, o nichž se výrobci 

domnívali, že budou pro spotřebitele užitečné a následného hledání způsobů, jak takové produkty 

prodat. Tento nový směr dostal následně i jisté označení: marketingový koncept.
72

 

 

Ten popisují Kotler a Turner: „Marketingový koncept operuje s výběrem cílové skupiny zákazníků 

a se zjišťováním jejich přání a tužeb; navrhuje přizpůsobené produkty nebo plány tak, aby 

posloužily spotřebitelským potřebám a realizuje zisk skrze uspokojení zákazníka.”
73

  

 

„Pro laickou veřejnost marketing splývá s prodejem, reklamou nebo s výzkumem trhu. Jedná se 

však o mnohem komplexnější termín. Je to organizační proces, jehož cílem je mimo jiné poznání, 

předvídání a uspokojení potřeb a přání zákazníka.”
74

  

 

5.2.2 Vláda konzumentů 

Marketéři a inzerenti se tímto posunuli do role šiřitelů nové liberální koncepce trhu, ve které jde 

řečeně o objevování (ne vytváření) potřeb konzumentů pomocí na míru upravených produktů a 

využívání reklamy spíše ke komunikování konkrétních vlastností výrobků. Marketingový 

koncept proto, podle jeho zastánců, ve výsledku posiluje ten nejefektivnější způsob, jakým trh 

může obecně fungovat: Konkrétně jde o model, kdy mají spotřebitelé vlastně navrch vůči 

výrobcům, když jim diktují, co by měli nabízet. Za předpokladu, že je spotřebitelovo chování na 

trhu výsledkem racionálních a záměrných úvah a nakupuje pouze to, co nejlépe splňuje jeho 

potřeby nebo to, co je pro něj obecně nejvýhodnější (optimální), 
75

 měl by to být naopak výrobce/ 

producent, kdo nabídne takové zboží, jež věrně odpovídá příslušným potřebám daného 

konzumenta. Na základě výše uvedeného už to najednou nejsou korporace, které „vykořisťují” 
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konzumenty, ale naopak jde o vládu spotřebitelů, kteří diktují výrobcům své podmínky, za jakých 

jsou tržní směnu (nákup) ochotni realizovat.
76

  

 

Marketing jako výraz demokracie představuje pro spotřebitele službu v podobě poskytování 

informací o produktech, jelikož trh je pro řadového konzumenta velmi složitý a nepřehledný a 

rychlá orientace v množství nabízených produktů je obtížná; marketing informováním 

spotřebitele snižuje jeho „náklady na průzkum trhu” a pomáhá jim v jejich nákupním 

rozhodování. Informace určená k přesvědčení konzumenta je proto v tomto světle legitimním a 

vítaným aspektem pohybu na trhu. Informovaný spotřebitel a zodpovědný výrobce jsou zde 

základem demokratického tržního systému. 

 

Navíc někteří teoretici vyzdvihují marketing za jeho pozitivní přínos v oblasti zvyšování životní 

úrovně dané společnosti, a také za úlohu, jež sehrává v rozšiřování škály ve výběru odlišných 

životních stylů, sociální diversity a rozvoji estetiky naší materiální kultury.
77

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
76

 LEISS, W., KLINE, S., JHALLY S., BOTTERILL, J. Social Communication in Advertising: Consumption in the 

Mediatemarketplace. [online]. 3 st ed. New York: Taylor&Francis Group. Str. 9. [cit. 9.5. 2016]. Dostupné z: 

http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135887346_sample_506405.pdf   
77

 LEISS, W., KLINE, S., JHALLY S., BOTTERILL, J. Social Communication in Advertising: Consumption in the 

Mediatemarketplace. [online]. 3 st ed. New York: Taylor&Francis Group. Str. 16. [cit. 9.5. 2016]. Dostupné z: 

http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135887346_sample_506405.pdf   

 



 

29 

 

6. O VIZUALITĚ 

V předchozím textu bylo naznačeno, že reklama, marketingová komunikace či propaganda jsou v 

naší moderní, konzumní společnosti významné komunikační formy, které se realizují skrze 

celospolečenská masmédia a jako taková mají schopnost konstituovat a následně i měnit 

samotnou kulturu. V podobě persvaze dokáže sociální komunikace manipulovat s naší psychikou, 

usměrňovat vzorce našeho chování, razit určitou ideologii a redefinovat způsob, jakým nazíráme 

na svět a jsoucna. Taková komunikace se v průběhu 20. stol. zabydlela ve sféře, jež se často 

označuje jako vizuální kultura. Skrze tu se následně praktikuje a zobrazuje. Nyní tedy pár slov o 

vizuální kultuře. 

  

6.1 Proč vizuální kultura? 

Pojem vizuální kultura je sám o sobě velmi nekonkrétní. Už s větší určitostí se dá říct, že žijeme 

v prostředí charakterově založeném na vizualitě, které je pak utvářeno vlastně vším, co lze 

zrakem pozorovat, ale teorie v tomto nakonec zůstává většinou při analýze zejména fotografie, 

televize, filmu či internetu,
78

 ale jedná se de-facto o multidisciplinární studium, jež pokrývá 

mimo jiné i oblast umění, médií, architektury, způsobů percepce nebo sémiotiky.
79

  

 

Celý diskurz, jenž hovoří o naší společnosti jako o té, která je založená na vizualitě, vychází totiž 

z přesvědčení, že jsme jako jedinci nepřetržitě pod dohledem různých typů zrakových událostí, 

které nás neustále bombardují a jimž jsme vydáváni na milost. Francouzský filozof Jean 

Baudrillard označil eskalaci rozličných mediálních forem, obrazů a informací, zaplavujících 

postmoderní společnost ze všech stran v takovém množství, že je ani nestačíme konzumovat, za 

„kybernetický nálet” (cyberblitz).
80
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Od stále více sofistikovaných technických řešení, přes bezpečnostní kamery na ulicích až po 

reklamní obrazovky, které nás všude obklopují (v obchodech, na ulici, v dopravních 

prostředcích), se nacházíme ve světě obrazů, ovládaném vizualitou.
81

 Žijeme tudíž ve vizuální 

kultuře a naše hodnoty se utvářejí na základě vlády obrazů. Jak poznamenává teoretik vizuální 

kultury Nicholas Mirzoeff, vizuální kultura „...není pouze součást našeho každodenního života, 

nýbrž to dokonce je náš každodenní život.”
82

 

 

Vizuální kultura na sebe váže ojedinělou dynamiku – je to její „živost” a „aktuálnost“, které ji 

činí výjimečnou, ať už obrazy šíří jakákoliv institucionální zdroj. Specifikum vizuální kultury je 

obecně rychlý přístup k informacím a možnost jejich instantního dekódování. Mirzoeff hovoří o 

dvou vlastnostech vizuální kultury, které stojí v protikladu k mluvenému projevu. „Prvek 

odlišující všechny druhy obrazovosti od jakéhokoliv textu je její bezprostřednost, s jakou působí 

na smysly. Na rozdíl od psaného textu, mají obrazy moc působit na konzumenta bezprostředně 

hned na první pohled.“
83

 V publikaci Studia vizuální kultury autorek Sturkenové a Cartwrightové 

dokonce najdeme pojem „efekt podkožní jehly”, což je stav, kdy mají média na své recipienty 

přímý a okamžitý dopad pasivním divákům “zdrogovaným” mediálními texty, injektují myšlenky 

a názory. Tento fenomén byl popsán na základě pozorování spotřebitelského chování v 

souvislosti se stále více a všudypřítomnou reklamou a přesvědčovacími metodami.
84
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6.2 Svět skrze obrazový průmysl 

Theodor Adorno a Max Hoekheimer uvedli, že „celý svět je vytvářen tak, že se odehrává skrze 

kulturní průmysl“
85

 I vizuální kultura (kulturní průmysl) jako součást sociální komunikace má tak 

opět vlastnost zprostředkovávat společenské vztahy, ovlivňovat naši identitu a hiearchii hodnot, 

ke kterým se vztahujeme.
86

 „Obrazy jsou složkou současné reklamní kultury a konzumní kultury a 

jejich prostřednictvím jsou utvářeny předpoklady o kráse, touze, přitažlivosti a sociálních 

hodnotách. Film a televize jsou média, která upevňují určité důvěrně známé ideologické 

konstrukce, jako je hodnota romantické lásky nebo tradiční pojmy dobra a zla.” 
87

 

 

Vizuální produkty, jež pozorujeme, nemají pouze určité vykonstruované společenské významy, 

jelikož jsou samy o sobě schopny generovat a přenášet další, zcela nové socio-kulturní 

významy.
88

 Komunikace formou vizuality proto dělá náš svět na základě kulturní konstituce a 

interpretační diverzity zase o něco rozmanitějším místem.  

 

Globální vizuální kultura v podobě toku obrazového materiálu a medializovaných obrazů má 

dvojí možnou podobu: Buďto se projevuje v médiích nebo v městské urbanizované krajině.
89

 

Navíc, jednou z oblastí, která je vizuální kultuře bytostně vlastní a kde se jako prostředek 

komunikace z principu nutně odehrává, je výtvarné umění. Jeden konkrétní umělecký přístup pak 

souvisí i s cílem této práce - analýzou kampaně OBEY. Podrobněji o tom pojednává následující 

text.  
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7. O STREET ARTU 

Smysl umění byl po dlouhou dobu přisuzován pouze jeho estetické, vizuální, či formální stránce. 

Nebylo zvykem uvažovat o umění jako o mediální formě nesoucí řadu reprezentativních, 

společenských, metaforických či politických významů. To se však změnilo s příchodem vlny Pop 

artu na přelomu 50. a 60. let 20. stol., která posunula představu o umění do pozice, kdy se, do té 

doby, i zcela neumělecká témata stávala artovými objekty. Umění již nemohlo být rozlišitelné od 

„neumění” na základě svých vizuálních vlastností. Předmětem a formou umění tak najednou 

mohlo být cokoliv; dokonce i ty nejbanálnější, ordinérní věci mohly být díky tomuto novému 

paradigmatu umělecky přetaveny a vsazeny do rámce, ve kterém se umění konsenzuálně 

odehrává. Výsledkem byla transformace celého uměleckého diskurzu a náhlá záplava nové 

kreativní svobody.
90

 

 

Jednalo se de-facto o reakci na, do té doby v umění dominantní, modernismus, která dala 

vzniknout něčemu, co bychom mohli označit jako postmuzejní umění. To totiž vytrhává umělecká 

díla z prostředí muzeí a galerií a vrhá jej do víru všedního života reverzním způsobem, než jaký 

představuje praxe klasické distribuce umění ve formálním prostředí. Postmuzejní umění totiž 

sleduje jeden konkrétní fenomén: 

 

Jelikož se klasické, standardní, vážné umění vyšší elitní úrovně zdá svým způsobem fyzicky 

odpojené od hmotného světa, vyvstala paralelně potřeba vytvoření alternativní protiváhy, která by 

měla ze své podstaty živočišnou sílu velmi snadno esteticky konfrontovat „reálný“, materiální 

svět a masové publikum skrze projevy své kreativity, originality, krásy či symbolické hodnoty. 

Takové umění se vymezuje vůči předešlé tendenci klást poměrně přísné dělící čáry mezi umění a 

život, přičemž se umění dostávalo ve výsledku do pozice nepřístupné pro fakt každodenního bytí 

a uzamykalo se před zraky diváků do formalizovaných prostor galerií. Existovala zde touha 

vytvářet umění organicky a realizovat jej v živém světě lidí, veřejném prostoru, měst a ulic. Směr 

proto dostal název street art - pouliční umění. 

 

Street art je forma umění, která je zasazená do prostředí ulice, jež je v tomto kontextu chápána 

jako pojem označující urbanistické veřejné prostory - tedy město. Město je zde samotné médium 
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pouličního druhu umění a samotný spektákl, jenž je neustálým procesem vytváření a sociální 

výměny významů.
91

 To je vlastně i zásadní předpoklad, aby mohl být daný umělecký výtvor 

vůbec považován za pouliční umění - umělec využívá urbanistické prostory jako svůj umělecký 

zdroj a dílo vytváří na základě města jako mediálního prostředku
92

 pod heslem „Medium is the 

message”.
93

 

 

Fenomén města jako spektáklu
94

 dlí hluboko v samotné struktuře každodenní zkušenosti s 

veřejnými prostory - jde o určitý imperativ, že město a život v něm jsou samy o sobě vizuální 

události hodné pohledu. „Vstupní dveře, okna, aleje stěn, kontejnery, chodníky, značky, přechody, 

metro, tunely atd. - vše má svůj význam.”
95

 

 

A teprve pokud je tento veřejný urbanistický prostor plný významů využit jako materiál při 

tvorbě uměleckého díla, formu lze označit jako street art. To znamená, že pro pouliční umění 

musí být využití média ulice vždy vnitřní jejímu významu a teprve takto jej musí i rozvíjet. Tím 

se tento umělecký směr liší od klasického galerijního umění, které si své významy drží i v 

případě změny jejich kontextu. Street art je zcela závislý na svém médiu a bez něj nemůže 

samostatně fungovat, či nabývat významů. A protože pouliční umění neexistuje v prostředí 

artificiálně vyhrazeném pro uměleckou konzumaci, má v povaze se vyskytovat na místech a v 

situacích, kdy na sebe dokáže strhnout potřebnou pozornost na základě svých rozměrů, kreativity, 

autenticity, originality, techniky, či způsobu provedení. 
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8. FENOMÉN OBEY 

Za street art bychom jistě mohli považovat i pozoruhodné dílo amerického umělce Sheparda 

Faireyho. Ten v roce 1989 de-facto náhodou spustil lavinu něčeho, co se později stalo globálním 

fenoménem a vizuální senzací. Jedná se o proslulou kampaň OBEY: proslulou proto, neboť autor 

práce věří, že i když je možná jméno Shepard Fairey čtenářovi cizí, dílo tohoto umělce je natolik 

signifikantní a multidisciplinárně významné, že je skutečně známé i laikům, ať už v oblasti médií, 

umění nebo politologie. Autor se ve zbytku práce pokusí aplikovat dosavadní teoretické poznatky 

obsažené v předchozím textu při analýze zmiňované kampaně a následně se pokusí zodpovědět 

otázku, která jej nepřestává fascinovat od prvotního seznámení s fenoménem OBEY: Proč je tak 

poutavý? A je to pouze umění, nebo něco víc? 

 

8.1 Shepard Fairey 

Shepard Fairey je jedním z nejpopulárnějších streeatrových umělců součastnosti: pořádá výstavy 

svých prací v galeriích nejen ve svých domácích Spojených státech, ale po celém světě včetně 

Londýna, Tokya, Melbourne či Hong Kongu.
96

 Bylo o něm natočeno několik video dokumentů, 

jeho úspěšná módní řada OBEY clothing se prodává globálně, jako umělec spolupracoval se 

značkami jako Nike, Pepsi či Hasbro
97

 a rád se skrze svou firmu Studio Number One podílí i na 

grafické tvorbě přebalů hudebních alb - v minulosti to bylo např. album Monkey Business od 

Black Eyed Peas nebo kompilace Mothership pro legendární britskou skupinu Led Zeppelin.
98

 

Jeho osoba se také objevila v populárním americkém seriálu Simpsonovi, což se dá s trochou 

nadsázky brát jako určité měřítko úspěchu. 
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Obrázek 6: Shepard Fairey pro Led Zeppelin. (zdroj: 

http://is2.mzstatic.com/image/thumb/Music69/v4/5b/bf/41/5bbf4114-2689-6477-2b10-

ace82ccd6b6a/source/600x600bb.jpg) 

 

Faireyho celoživotní práce je ovšem spjatá především s kampaní OBEY - rozsáhlým uměleckým 

projektem, sociálním experimentem, streetartovým fenoménem a guerrilovým disentem. Byl to 

právě projekt OBEY, který přinesl Faireymu obecné uznání a věhlas. 

 

8.2 Vznik undergroundového kultu 

Vše začalo v roce 1989, kdy Fairey studoval na Rhode Island School of Design ve městě 

Providence na východním pobřeží Spojených států. V polovině 80. let se mezi teenagery v 

Providence rozvinula silná skateboardová kultura a celé skateboardové gangy “značkovaly” 

městské části vlastními samolepkami a grafiti, které zobrazovaly jejich slogany či loga.
99

 Fairey v 

té době pracoval ve skateshopu a podomácku vyráběl trička potisknutá většinou logy 

nejrůznějších punk-rockových kapel nebo skateboardových firem. Podle jeho vlastních slov ho 

jednoho dne oslovil kamarád Eric Pupeki s tím, aby jej Fairey naučil, jak vyrobit šablonu, pomocí 

které by se dalo následně potisknout tričko; Fairey si pro tento účel vybral (vlastně náhodou) 

fotku wrestlingového zápasníka Andreho Roussimoffa z reklamy v tamějších novinách a 
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následně jako fór a vtipnou reakci na určitou siláckou mentalitu, jež prostupovala lokální 

skateboardovou scénu, převedl portrét Andreho do podoby samolepek, tolik vlastní skateové a 

hip-hopové subkultuře, obrázek doplnil slovy „Andre the Giant Has a Posse” a začal jej až v 

absurdním množství vylepovat ve veřejných prostorách městské zástavby. Na obrázku samotném 

je ostrými tahy nakreslená hlava Andreho hledícího na diváka s prázdným, fixovaným výrazem. 

Fairey k tomu později dodal: „Ten obrázek má dobrou rovnováhu mezi praštěností a 

strašidelností. Já osobně jsem jej vždy považoval za spíše humorný než zneklidňující.”
100

 Andre je 

do rámečku zasazen jako vůdce hnutí jednotlivců a potvrzuje skutečnost, že „obr Andre má 

ozbrojený sbor”
101

 - své vlastní přívrženstvo následovníků a podporovatelů, což byla určitá 

metafora pro lokální skateboardovou komunitu sdruženou kolem Faireyho a vlastně i esoterická 

parodie na jejich vlastní kulturu. 

 

 

Obrázek 7: Původní podoba samolepek s obrem Andrem. (zdroj: 

http://people.southwestern.edu/~bednarb/su_netWorks/projects/granger/obey2.jpg) 

 

Andre v této souvislosti začal fungovat jako ikonický maskot a „vůdce” skateboardové větve. 

Fairey si svůj dadaistický fór užíval, a se svými přívrženci lepili samolepky na zdi, dopravní 

značky, zastávky MHD, ploty a „značkovali” takto všude možně veřejná prostranství. Fairey 

chtěl na sebe totiž původně jen upozorňovat a provokovat společnost bez nějakého vyššího 

záměru. Po chvíli si ovšem uvědomil, že jeho samolepkový projekt vyvolává ve společnosti silné 
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reakce. Z Andreho se totiž brzy stala ikona a hotový undergroundový fenomén. „Lidé, které jsem 

ani neznal, za mnou chodili a ptali se, jestli jim nedám nějaké samolepky s Andrem. Bylo to něco 

jako tajné, subkulturní potřesení rukou.”
102

 Dalo by se říct, že to, co Fairey vytvořil
103

 a co 

popisuje, je úspěšný, silný meme. Popis teorie memů najde čtenář v následující krátké odbočce:  

 

8.2.1 Teorie memů 

Pojem meme byl poprvé představen v publikaci The Selfish Gene britského evolučního biologa 

Richarda Dawkinse. Ten popisuje meme jako „jednotku kulturního přenosu či jednotku 

imitace.”104 Stejně jako je v biologii gen jednotkou informace, pomocí které se přenáší DNA 

daného organismu, meme je základním nositelem kultury či idejí. Dawkins zde nabízí přirovnání 

ke genu: „Stejně jako se geny propagují přenosem z organismu na organismus na základě vajíček 

a spermií, memy se propagují přenosem z mozku do mozku, a to procesem, jenž můžeme nazvat 

imitací.”105
 

 

Memy by však měly být podle Dawkinse považovány za živoucí struktury ne pouze obrazně, 

nýbrž i technicky. Meme vnímá jako parazita schopného napadnout lidskou mysl a využívat 

mozku jako přenašeče své propagace stejně jako by to byl virus využívající organického 

mechanismu jako svého hostitele. K tomu, aby meme přežil, časem mutuje a mění svou podobu, 

aby tak zajistil své přežití a smyslem jeho existence je fakt, že se dokáže sám replikovat. Silné 

kulturní memy (jako je například idea Boha) poté vykazují “silný psychologický apel” a jsou 

úspěšnější, než jiné, díky jejich přirozené selekci v “tůni memů” - tedy bodu, ze kterého tyto 

memy vyvstávají. 

 

Memy se tedy v podobě myšlenek, idejí, názorů, a vůbec jakýchkoliv produktů lidské kultury šíří 

společností jako virus. Jsou to „nakažlivé vzorce kulturních informací, jež okamžitě vytvářejí či 
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formují myšlenkové nastavení a signifikantní chování a působení sociálních skupin.”
106

 Mají v 

povaze se rychle objevit, nato se ihned ztratit, zmutovat a znovu se objevovat, nebo si vytvářet 

imunitu. Objevují se ve chvílích, kdy se otřásají dominantní společenské struktury či ideologie, 

nebo mají naopak normativní povahu.  

 

8.3 Síla (ne)významu 

Shepard Fairey nevědomky učinil ze svého obrázku silný, virální a poutavý meme a ten se začal 

šířit z města Providence i do ostatních částí USA. Ale s tím, jak se samolepky a plakáty s Andrem 

objevovaly v dalších a dalších lokalitách po celé zemi, začali se recipienti těchto aktivit ptát po 

významu Faireyho práce. Tomu, co začalo v jádru jako vtip se najednou dostávalo velké 

pozornosti a publikum se začalo ptát po podstatě kampaně. Obrázek nízké kvality neříkal nic víc 

než: „Gigant Andre má sbor“
107

. Nic víc. A možná v tom také spočívala jeho genialita. Stejně 

jako u Ogilvyho kampaně pro Hathaway,
108

 samolepky s Andrem také nesly prvky určité 

mysteriozity a iracionálního tajemna, což opět ukazuje, jak poutavé mohou tyto vlastnosti pro 

diváka být, jelikož jej nutí přemýšlet. „Dostalo se tomu dost pozornosti, protože nikdo nevěděl, 

co to vlastně je“, doplňuje Shepard Fairey.
109

 

 

Sám umělec takový úspěch svého absurdního projektu nečekal, ale když viděl, s jakou fascinující 

silou se fenomén prosazuje do sféry vizuální kultury, rozhodl se, že projekt znovu uchopí a 

rozvine. Jelikož Faireyho vždy fascinovala reklama a persvazivní komunikace, chtěl síly kultu 

jeho vlastní tvorby využít a přepracovat projekt do podoby zabarvené ideologií. Grafiku upravil 

do vizuálně agresivnější formy a doplnil ji úderným, ne-li hrůzným heslem „OBEY”.
110

 Fairey 

krok vysvětluje slovy: „Koncept OBEY vzniknul na konci roku 1995 z potřeby se posunout dále 

od Andreho k něčemu univerzálnějšímu, k něčemu jako je „Velký bratr” George Orwella. „Začal 

jsem být fascinován silou grafického přístupu ruského konstruktivismu a chtěl jej integrovat i do 

své práce.” 

 

                                                 
106

 HRISTOVA, S. Visual Memes as Neutralizers of Political Dissent. In: trippleC. [online].  Michigan 

Technological University, 2014. Str. 265-276. [cit. 13.5. 2016]. Dostupné z: http://www.triple-

c.at/index.php/tripleC/article/viewFile/507/541 
107

 „Andre the Giant Has a Posse“. 
108

 Popisované v kapitole 5.1.2. 
109

 MCCORMIC, C. Power to the Posse. [online]. Juxtapoz. 16.10. 1999.  [cit. 13.5. 2016]. Dostupné z: 

https://obeygiant.com/articles/juxtapoz/ 
110

 Slovo obey znamená v češtině “podřiď se”/ “podrob se”/ “uposlechni” - poznámka autora. 

https://obeygiant.com/articles/juxtapoz/


 

39 

 

 

 

Obrázek 8: Grafika OBEY. (zdroj: https://stakeholderdoce.files.wordpress.com/2014/11/obey2.png) 

 

 

Kampaň v ten moment nabyla zcela nového rozměru a přivádí nás, tj. diváky, do zcela nových 

rozpaků. Čtenář se v tomto místě pravděpodobně stále ptá, o co v projektu OBEY vlastně jde? A 

ptá se tak naprosto správně. Vzhledem k době, kdy je totiž téměř všechna vizuální inzerce 

produkována a šířena institucemi konzumní kultury, není kupodivu, že grafika OBEY, tento 

spektákl, nesoucí agresivní barevnou kombinaci obrázku a sloganu, připomínající více než 

cokoliv jiného zrovna reklamu, a vystavovaný před zraky diváků v tak okázalé míře a takovým 

způsobem, způsobuje divákům pohled, který dokáže být velmi uhrančivý, a to zejména díky 

specifické povaze s jakou publikum tzv. interpeluje
111

, kdy není v tomto případě zcela jasné, co 

se obraz snaží konkrétně komunikovat, inzerovat nebo jaký je jeho dominantní význam.
112

 

Nevíme, čemu se máme vlastně podle obrazu podřídit. 
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Obraz proto svou nejednoznačností vyvolává spoustu otázek. V situaci, kdy je naše konzumní 

společnost zvyklá hltat nespočet vizuálních stimulů se zcela jasnými významy a obsahem a kdy si 

osvojila určité vzorce, jak obrazy a informace v nich dekódovat, jak se k nim vztahovat, jak je 

chápat (čili jak je konzumovat), tak fenomén OBEY do těchto interpretačních vzorců nezapadá: 

divák neví, zda se jedná o reklamu, umění, revoltu, politické hnutí, propagandu, osvětu, vtip či 

např. pouhý vandalismus. 

 

Ovšem, reklama, která nic neprodává a není ani placená, není pouze zločinem za poškozování 

majetku nebo místa jako média, které ji zprostředkovává, Jedná se totiž také o „nebezpečné” a 

„škodlivé”
113

 podvracení našeho nejctěnějšího, nejhojnějšího a nejuniverzálnějšího jazyka: 

sémiotiky obchodu. Divák vedený tímto typem sémiotiky - sémiotiky komerčního persvazivního 

úsilí, navyknutý na pohodlné a snadné přiřazování doporučených významů rozličným věcem, je 

nyní zmaten, protože neví, k čemu se ono vizuální sdělení vztahuje. 

 

8.4 Manifesto 

A to je přesně to, o co v kampani Faireymu jde. Aby vyvrátil řadu nařčení, že sám praktikuje de-

facto určitý druh propagandy, vydal umělec ke své činnosti v roce 1990 dokonce příslušný 

manifest, ve kterém popisuje celý projekt jako experiment ve fenomenologii. „Primárním cílem 

fenomenologie je vzbuzovat zájem o naše okolí. Samolepky OBEY se snaží v divácích podnítit 

zvědavost jednak vůči samolepce samotné a jednak vůči vztahu s jejich vizuálním prostředím.”
114

 

Jde tady vlastně o jakousi revitalizaci mysli recipienta, který je hypnotickému účinku obrazu 

vystaven. I za cenu určité frustrace, jakou může tato grafika vyvolávat, její existence má smysl, 

pokud dokáže přimět publikum, aby se zamýšlelo nad detaily a významy svého okolí, které bylo 

znásilněno výstupy globální spotřebitelské kultury v podobě reklamní persvaze či politické 

agitace. Absurdní v této situaci je, že jakákoliv anomálie ve veřejném prostoru ve smyslu 

jakékoliv jiné komunikace oproti reklamě nebo politické agendě (např. umění) je přijímána s 

údivem, případně nepochopením.
115

 Na tomto místě vidíme, jak účinné mohou být jisté formy 

komunikace v otázce konstruování sociální reality a způsobů chápání vlastního světa. 
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V 1. části této práce byly nastíněny některé promyšlené způsoby, jakými nás dokáže reklama 

ovlivňovat a manipulovat. Přesně na to se snaží upozorňovat fenomén OBEY, což Shepard Fairey 

komentuje slovy: „Začal jsem se zajímat o fakt, že jsou lidé fascinováni různými ikonami a jak to 

souvisí s reklamou a s námi, kteří jsme celý den a každý den zaplaveni obrazy. Je zde tolik věcí, 

povyšovaných na ikony, které jsou ovšem vskutku absurdní. Marketéři usilují o to, abyste si s 

jejich produkty spojovali pozitivní konotace, ale nikoho to vlastně nezajímá. Samolepky s Andrem 

jsou právě tak absurdní v naději, že se lidé budou ptát po jejich významu a spustí se tím dominový 

efekt.”
116

 

 

8.5 Strategie multiplikace 

Je jasné, že se Fairey staví do rebelské pozice a snaží se společnost šokovat skutečně 

provokativním uměním. Jedním ze způsobů, jak toho dosahuje, je kontext, ve kterém publikum 

kampaň běžně zakouší. „Protože lidé nejsou zvyklí zakoušet reklamu či propagandu u nichž není 

zřejmý jejich motiv nebo předmět komunikace, častá a neotřelá střetnutí s nálepkou provokují 

myšlení a stimulují pozornost k detailu.”
117

 

 

Častá a neotřelá střetnutí grafiky s jejím divákem je základní funkcí celé kampaně. Faireymu jde 

v tomto spíše o kvantitu a kontext kampaně než o kvalitu. A dá se víceméně odhadovat, kde se u 

způsobu realizace své kampaně nechal Fairey inspirovat. Masivní mechanická reprodukce 

vizuálních stimulů historicky zafungovala při vedení politické propagandy, přičemž se k těmto 

účelům využívalo právě umění. 

 

Jeden ze zástupců tzv. Frankfurtské školy Walter Benjamin na toto téma píše ve své eseji 

Umělecké dílo ve věku mechanické reprodukce: „Umění už není založeno na rituálu; začíná být 

založeno na jiné praxi - politice.”
118

 Benjamin psal svůj esej ve 30. letech v Německu, kdy se 

tamější nacionálně-socialistická strana dostala k moci i s pomocí důmyslně vypracované 

mašinérie obrazové propagandy. Třetí říše byla na svou dobu revoluční ve využívání obrazů k 

pěstování politické image. Důležité v této souvislosti je to, že reprodukce obrazů šíří politická 

poselství a že mechanicky či elektronicky reprodukované obrazy mohou být na mnoha místech 
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zároveň a je možné je snadno kombinovat s textem nebo dalšími obrazy. Díky této multiplikaci 

mají obrazy o to větší potenciál diváky zaujmout, potažmo k něčemu přesvědčit. 
119

  

 

Reprodukování obrazů s emočním nábojem může navíc zesílit jejich politický apel. Např. 

proslulá fotografie latinskoamerického revolucionáře Che Guevary z roku 1961 je obrazem, který 

ve své době posloužil jako ikona revoluční politiky na tehdejší Kubě. Fotografie, na níž Che hledí 

do dálky a na hlavně má posazený baret ozdobený hvězdou, se stal významným symbolem 

kubánské revoluce v 50. letech. Pozdější reprodukce populární fotografie představovala klíčový 

aspekt toho, jak se tento revolucionář stal nejen hrdinou pro levicové latinskoamerické politiky, 

či dokonce v širším smyslu idolem revoluční socialistické politiky na celém světě nebo dokonce 

přeneseně i mučedníkem revoluce.
120

 

 

Hvězda na Che Guevarově černém baretu, označující jeho vojenskou hodnost coby guerillového 

velitele v bojích o revoluční Kubu, je neustálým opakováním (reprodukcí) jeho fotografie 

mytologizována jako symbol jeho úctyhodné chrabrosti, odvahy a moci. Na Kubě je Che 

národním hrdinou mytických rozměrů a jeho portrét využívají tamější provládní propagační 

plakáty a letáky k připomínání revolučních základů kubánského státu. Jeho reprodukovaná 

přítomnost ale není častá jen v Latinské Americe, nýbrž i všude po světe jako zosobnění 

revoluční politiky a levicového povstání a také ikonou charizmatu revolučních hrdinů. Portrét 

Che Guevary se navíc začal využívat i jako jakési zkratkovité označení pro levicovou či 

progresivní politiku a různá revoluční hnutí. 
121

 

 

Vidíme, že reprodukování daného obrazu může ve výsledku vést k navýšení jeho (v tomto 

případě politického) potenciálu. Navíc se původní význam obrazu neustálým opakováním mění, 

když se v tomto případě redukuje na obecnou zkratku - např. vyjádření odporu ke konvencím. 
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Obrázek 9: Portrét Che Guevary. (zdroj: http://imgc.allpostersimages.com/images/P-473-488-

90/7/767/5JSZ000Z/posters/che-guevara.jpg) 

 

Podobně jako se revolucionář Che stal, díky neustálé repetici jeho fotografie, mytickým 

symbolem, obrovi Andremu se to na základě této jednoduché, ale účinné strategie povedlo také a 

stal se ztělesněním disentu vůči manipulativním a persvazivním technikám reklamního odvětví. 
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Obrázek 10: Multiplikace loga OBEY. (zdroj: https://c1.staticflickr.com/1/222/448189901_e8fd5881ed_b.jpg) 

 

8.6 OBEY v uměleckém kontextu 

To ale není vše, co dělá grafiku OBEY tak poutavou. Je to i kontext, v jakém se divákům 

zobrazuje a pro který byl projekt od začátku koncipován. 

8.6.1 Kulturní šok 

Na mysli je zde fakt, že se jedná o streetartovou praxi. Jak bylo výše popsáno, streetart je silně 

závislý na médiu, které jej umožňuje, a umělecké dílo zde nabývá svých dominantních a 

spektakulárních významů až ve spojení se samotným prostředím města. Vizuály OBEY v tomto 

nejsou výjimkou. Umisťování těchto obrazů na veřejných místech bez povolení, podněcuje 

povědomí, že jsou tyto prostory ovládány, což ale Faireyho kampaň podrobuje otázkám a 

dialogu. Silných reakcí na tuto kontroverzi je velmi obtížné dosáhnout akademickým a galerijním 

způsobem umělecké distribuce. V muzeích jsou lidé připraveni na sofistikované vystavování 

umění a jsou proto imunní vůči efektu, jaké umění může mít. Na ulici je divák naopak překvapen 

výzvou k zamyšlení, když si denně klestí cestu skrze komerční a politickou inzerci.
122

 Jedná se 
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tady o jakousi šokovou terapii. Obličej giganta Andreho můžeme čekat kdekoliv - za každým 

rohem, na každém domě. Je to pro diváky právě neotřelá interakce s grafikou, která způsobuje v 

urbanizovaném prostředí vizuální šok a napomáhá kampani plnit její účel. Navíc je streetarové 

umění asociováno se svobodou projevu, rebelstvím, disentem či vandalismem a vizuální 

zkušenost s projektem OBEY z této perspektivy může u diváků snadno vyvolávat vášně nebo je 

pobuřovat. „Streetart vynáší spousty otázek o sděleních, která se skrze něj komunikují a nutí 

diváky, aby pátrali po významu věcí, což je mnohem silnější, než tvorba něčeho předvídatelného”, 

uzavírá Shepard Fairey.
123

 

 

8.6.2 Dadaistická hra 

Neotřelá je i grafika samotná, která se zdá irelevantní vzhledem k její konečné agendě, a to díky, 

v jistém smyslu, dadaistickém přístupu, s jakým byla vytvořena. Směr dadaismu totiž spočívá ve 

strategii přetavování prozaických objektů v umění na základě jejich pouhého zasazení do rámce, 

kde se umění konvenčně realizuje,
124

 pouze na základě toho, že jsou tyto objekty za umění 

prohlášeny. Cílem dadaistů je vytváření absurdních, iracionálních nebo nonsensuálních výstupů 

nejlépe bez jakéhokoliv významu či sociální funkce, přičemž konečný výklad závisí pouze na 

divákovi. Dadaismus tak za odmítání standardizovaných postupů akcentuje svobodu uměleckého 

projevu a anarchistický přístup k životu i kultuře. Shepard Fairey de-facto využil tento 

dadaistický přístup i při tvorbě původních samolepek s obrem Andrem; jednoduše (nesmyslně) 

vzal portrét zesnulé wrestlingové hvězdy a zasadil jej, vzhledem ke kontextu, do zcela 

neadekvátní sféry umění, reklamy a  prodeje. Dílo tímto nabývá nových významů.  

 

Když už je řeč o významu Faireyho obrázku, sám umělec ve svém manifestu prohlašuje, že: 

„Samotná samolepka nemá žádný význam a existuje pouze za účelem revitalizace divákova 

vnímání. A protože nemá „Andre the Giant Has a Posse” žádný vlastní význam, různé reakce na 

obrázek, potažmo jeho různé interpretace, reflektují osobnost a smysly vnímání toho, kdo se na 

něj dívá.”
125
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8.6.3 Pozorování zatížené zkušeností 

Výše uvedené koresponduje s obecně uznávanou teorií, že proces dívání se je formován na 

základě osobnostního profilu a kulturním nastavení daného diváka. Možné rozdíly ve „vidění” a 

čtení obrazů se totiž odehrává až v našem mozku. Podle mnoha odborníků v rámci studií vizuální 

kultury, je to právě zde, kde pomyslně končí zrak a začíná samotná vizualita.
126

 Jakmile obraz 

prostřednictvím zrakového ústrojí člověka (ve své elektrochemické formě) dospěje k neuronům v 

lidském mozku, je následně dekódován na základě různých osobních, společenských a kulturních 

determinantů každého člověka. Nepozorujeme tak pouze očima, ale také jakýmsi interním 

rámcem utvářeným individuálně podle našeho kulturního a osobnostního založení či 

zkušeností.
127

 Pozorování je v tomto smyslu určitý akt, který zahrnuje komplexní proces 

kritického a analytického myšlení, interpretace a hodnotových preferencí. 

 

Pokud je tento princip meritem celé Faireyho kampaně a pokud s ním operuje záměrně a 

povyšuje jej na základní imperativ, na němž celý projekt stojí, není divu, že vizuály OBEY, tento 

sociologický experiment, vyvolává natolik zmatené reakce, jelikož Fairey tak činí schválně a nutí 

nás vůči dílu zaujmout apriori nejednoznačnou pozici. Divák proto musí pátrat ve svém 

osobnostním profilu a v pokusech interpretovat kampaň hluboce uvažovat. To nás však zpětně 

vrací k původnímu smyslu fenoménu, jímž je publikum frustrovat, stimulovat procesy vnímání a 

vše podrobovat kritice. „Líbila se mi myšlenka, že je celá samolepková kampaň interpretačně 

velmi otevřená a má sloužit pouze jako spouštěč k dialogu.“
128

 

 

 

 

8.7 OBEY – Umění nebo propaganda? 

Shepard Fairey by na sebe mohl být pyšný. Jak bylo řečeno v úvodu, dílo známého 

„samolepkového“ umělce autora této předkládané práce na první pohled fascinovalo natolik, že 
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se jej rozhodl podrobit analýze na základě teorie sociální komunikace, která se pro rozvinutější 

interpretaci kampaně OBEY jeví jako klíčová. Jestliže se máme podle Faireyho jako jedinci žijící 

v masové spotřební společnosti „probudit” a vše až descartesovsky  zbochybňovat, je načase 

podrobit kritice i dílo jeho samotného. 

 

8.7.1 Popové umění pro masy 

Faireyho práce se jeví jako snaha o demokratizaci veřejného prostředí, masové společnosti a 

výstupů spotřebitelské kultury na základě narušování persvazivních metod ovlivňování. Jeho dílo 

je rozsáhlé. Další obrazy z umělcovy tvorby jsou často propagandistické vizuály z minulosti, 

různé parodie známých osobností a satirické reinterpretace populárních kulturních ikon. Fairey 

totiž za účelem šíření svého poselství spoléhá na aspekty popové kultury, které jsou u široké 

veřejnosti dobře známé a rozeznatelné. Jeho práce může v divákovi instantně vyvolávat 

nesouhlas, ale Faireyho díla nejsou v zásadě nijak politická - jen po nás chtějí, abychom vše 

podrobovali kritice. Jeho obrazové rekonstrukce zahrnují postavy, symboly a silné emocionální 

fráze známé z klasických persvazivní vizuálů nebo reklamní praxe za účelem masové 

manipulace. Ať už jde o původního obra Andreho, Lenina či předsedu Mao Ce-tunga, Faireyho 

vizuály jsou silné, zapamatovatelné a mají silný psychologický apel.
129

 

 

K undergroundovému úspěchu (a později i k celosvětovému) mu také dopomohl anarchistický 

charakter jeho aktivit, jenž není v jádru primárně politický, ale představuje určitý disent a 

protiváhu vůči jednak autoritám a společenskému systému, jednak i vůči klasickému způsobu 

umělecké tvorby odstřiženému od reality a uzamčenému ve formálních prostorách. Faireymu 

připadá absurdní, že jako plátce daní, kteří jsou podle něj v tomto smyslu skutečnými šéfy oproti 

vládnímu aparátu, nemůže svobodně vystavovat veřejně svá díla, kdežto obchodním korporacím 

je využívání veřejných prostor naopak umožněno a je podle svých slov konsternován tím, že 

firmy mohou před lidmi vylepovat tisíce svých obrázků, pokud je taková inzerce placená, ale 

jeho vlastní umění je označováno jako hrůza nebo nadbytečný odpad. „Myslím, že výrobci a 

vláda nechtějí, aby si veřejnost uvědomovala, že společně s reklamou mohou být vystavovány i 
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jiné obrazy.”
130

 Fairey proto razí myšlenku svobodného umění, jaké může poskytovat pouze 

streetart, které je dostupné zadarmo a pro všechny, a které vychází z té nejpodstatnější funkce - 

aby esteticky existovalo samo o sobě: „Ve jménu zábavy a pozorování.”
131

 

 

 

Obrázky 11+12: Faireyho „popová“ propaganda. (zdroj: obeygiant.com) 

   

8.7.2 Faireyho propaganda jako reverzní reklama 

Je však Faireyho práce skutečně tak nevinná, jak se zdá být? Slouží pouze samotnému umění a 

svobodě projevu? Jde skutečně jen o jeden velký fór, případně o „fenomenologický experiment”? 

Je kampaň pouze parodií na propagandu? Mají Faireyho psychologické hrátky pouze čisté 

úmysly, které slouží manipulaci pro dobrou věc - tedy demanipulaci, potažmo jakýsi 

demarketing? Odpověď může být znepokojující. 

 

Pozoruhodné jsou totiž v tomto ohledu Faireyho komerční aktivity. Jak bylo řečeno výše, Fairey 

v minulosti umělecky spolupracoval s firmami jako Nike, Pepsi či Hasbro. Velmi známý je jeho 

plakát na podporu pozdějšího prezidenta Spojených států Baracka Obamy k příležitosti jeho 

prezidentské kandidatury v roce 2008. „Obraz čerpá z ikonografické pózy, stylu oblékání a 
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dalších aspektů, jež si obvykle spojujeme s vyobrazeními JF Kennedyho v médiích, a stejně tak ze 

stylu plakátové agitace používané bolševickými umělci ve dvacátých letech.”
132

 Plakát měl velký 

úspěch a stal se neoficiálním vizuálem k celé Obamově kampani. 

 

 

Obrázek 12: Faireyho plakát na podporu prezidentské kampaně Baracka Obamy. (zdroj: http://esq.h-

cdn.co/assets/15/22/1432843145-obama-hope-poster1.jpg) 

 

Fairey si ovšem dále na základě úspěchu svého globálního fenoménu OBEY založil v roce 2001 

dokonce i oděvní značku Obey clothing, která má sloužit jako další extenze pro šíření jeho umění, 

poselství a ideálů. Jedná se však (stejně jako některé jeho další činnosti) v podstatě o čistě 

komerční aktivitu. Faireyho masivní streetartová kampaň přetvořila obra Andreho ve značku, pod 
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kterou nyní Fairey sdružuje svou podnikatelskou činnost. Sám tyto záměry nepřímo potvrzuje, 

když říká, že chce, aby se Andreho obličej stal natolik známým jako jakékoliv jiné korporátní 

logo a že jej reklama vždy fascinovala.
133

  

 

„Fairey vskutku vytvořil ikonu zosobněnou obrem Andrem, která funguje stejným způsobem jako 

každé jiné korporátní logo. Náš umělec tak úspěšně branduje nejen svou práci, ale i sebe samého. 

Vzhledem k tomu, že si pro svou práci volí taková média, která mají tendenci být snadno sériově 

vyráběné předměty spotřebitelské kultury - plakáty, samolepky, šablony či billboardy - Faireyho 

obrázky obsahující logo OBEY slouží jako propagační materiály pro jeho ideologickou 

agendu.”
134

 Vzhledem k jeho celoživotní práci je tak ironií, že se tímto staví do pozice značky, 

jejímž cílem je prodávat a přesvědčovat. 

 

Kampaň OBEY má formu propagandy, tedy druhu persvazivní komunikace, která se snaží 

recipienty přimět k určitým postojům nebo ideologii, jež je pro přesvědčovatele žádoucí. Za 

propagandu bychom projekt mohli označit i z toho důvodu, že uplatňuje lineární formu 

komunikace. Fairey de-facto s diváky komunikuje jednosměrně a vylučuje zpětnou vazbu. Ano, 

ke kampani vydal manifest, ve kterém vysvětluje její smysl, a druhým dechem dodává, že 

konečný význam spočívá na samotném recipientovi. Navíc je po zběžné analýze jasné, že 

kampaň nepředstavuje žádnou reálnou hrozbu, ale při hrubé konfrontaci s grafikou je její sdělení 

naprosto jednoznačné, a to zní „podřiď se”. A ano; jedná se, řekněme, o pozitivní manipulaci s 

dobrými úmysly, ale pořád jde o manipulaci k určité ideologii, v tomto případě k ideologii 

vedoucí ke kritickému myšlení. Tím, že se jedná o propagandu se nakonec netají ani sám Shepard 

Fairey:  „Chtěl jsem komentovat propagandu pomocí vlastní stylistické paralely. OBEY je velmi 

sarkastická forma reverzní psychologie.”
135

 

 

Vypadá to, že jakmile Fairey poznal sílu fenoménu, který vytvořil, zjistil, že ovládání lidské 

mysli je zábavné a snadné pokušení. Jeho reverzní propaganda, tato původně dadaistická hra a 

psychologický experiment přestává být v okamžiku vtipem a autor práce se zde přiklání k 

přesvědčení, že jako diváci zde máme vlastně reálně co dočinění s poměrně tvrdou persvazivní 
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komunikací. Shepard Fairey v tomto světle svým hypnotickým uměleckým výtvorem 

demanipuloval celý svět, aby mu následně prodal svou vlastní ideologickou agendu a ze svého 

anarchistického disentu paradoxně učinil reklamu. 

 

„Propaganda je umění vyžadující speciální talent. Není to mechanická, vědecká práce. Schopnost 

ovlivňovat recipienta si žádá zkušenosti, vědomosti a také instinkt při tvorbě těch pravých 

argumentů, které dokáží recipienta oslovit. Propagandista se neřídí žádnou příručkou; musí mít 

geniální mysl, cit a znalosti toho, jak publikum myslí a jak se chová.”
136

 

 

Dle autora práce je Shepard Fairey skutečným géniem marketingu, protože prodávat ideje 

reverzním způsobem, který před takovou praxí paradoxně varuje, je zkrátka fenomenální. Ať žije 

umění! 

 

ZÁVĚR 

Jak vidíme, komunikace na sebe bere mnoho různých podob. Dalo by se říct, že je vždy-zde-

jsoucí entitou, která se existenčně manifestuje prostřednictvím rozličných médií. Záleží na 

rozmaru člověka, jaký význam nebo úlohu jí přidělí. Komunikace může být lidstvu dobrou 

služebnicí, ale také jeho přísnou vládkyní, která pevnou rukou udává směr, jakým se ubírá cesta 

našeho chápání světa, jsoucen, společnosti a kultury. V jistých případech má komunikace také 

svou „temnou stránku síly“, kdy je chápána pouze jako strohý, mechanický prostředek přenosu 

informací nebo ideologie pasivnímu příjemci, což byla i úloha, kterou jí přisuzovaly první teorie 

při pokusech vystihnout fungování komunikace na celospolečenské, masové úrovni. Násilný 

prodej idejí se ukazuje jako možný za předpokladu, že jsou k tomu využívány inovativní, 

persvazivní techniky. 

 

Občas se na scéně objeví někdo, kdo proti současnému konzumnímu systému revoltuje. Shepard 

Fairey tak činí pomocí esteticky hodnotné kampaně, která snoubí barvy umění s odstínem 

strachu, a to s jediným cílem: Neotřelými a agresivními způsoby stimulovat kognitivní procesy 

diváků a revitalizovat jejich mysl k tomu, aby kriticky uvažovali o možné manipulativní praxi ve 
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svém okolí. Využívá k tomu paradoxně formu propagandy, s jejíž pomocí přivedl distribuci 

efektu „Velkého bratra“ až na samý okraj společenské tolerance. Ačkoliv Fairey skrze disent 

prodává rebelii, ve výsledku se máme opět doslova podřídit jeho ideálům a reverznímu stylu 

marketingu, který činí z demanipulace silnou a ziskovou značku. Na základě kritiky autorit se obr 

Andre nakonec sám stává nejvyšším vůdcem nového společenského řádu, jemuž vládne umění, 

(ne)svoboda (de)kontrola lidské mysli. 

 

SUMMARY 

Communication takes many different forms. One could state that it is persistent entity which is 

existentially manifesting itself through various media. It depends on the whim of man what 

significance or role we assign it. To the human race, communication can be a good servant as 

well as its strict mistress that with a firm hand sets a direction on the path of our understanding of 

the world, beings, society, and culture. In particular cases, the communication also has its „dark 

side of the force“ when understood only as austere, mechanical mean of transmission of 

information or ideology to passive recipients which was the role it attributed by the first theories 

in attempts to capture the principals of its functioning on societal level. Violent way of selling 

ideas is enabled when utilizing a range of innovative, persuasive techniques. 

 

Once in a while, someone revolting against the contemporary consumption system appears on the 

scene. Shepard Fairey does so basing on aesthetically valuable campaign that combines colours 

of art with a shade of fear following one objective only: by novel and aggressive ways he tries to 

stimulate cognitive processes of the audience and revitalize one´s mind in order to start critically 

think about the possible manipulative practices in our environment. He paradoxically uses a form 

of propaganda by which he led the distribution of the „Big Brother” effect to the brink of social 

tolerance. Although Fairey sells rebellion through dissent, as a result we are again supposed to 

literally obey to Fairey´s ideals and his reverse style of marketing which makes demanipulation a 

strong and profitable brand. On the basis of criticism of authorities it is finally Andre the Giant 

himself who eventually becomes the supreme leader of a new social order ruled by art, 

(un)freedom and (de)control of the human mind.    
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