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Táto práce se zaobírá vybranými prvky v komunikační strategii graffiti umělce Banksyho, 

jmenovitě příběhem, diskurzem a kontextem. Jde o kulturologickou studii, která při své 

analýze staví na poznatcích z různých společenskovědních oborů a jejich interdisciplinárním 

propojení. Každá část je doprovozena rozborem několika umělcových prací. Hlavním cílem 

této práce je podat ucelený pohled na komunikaci, kterou Banksy prostřednictvím svých 

graffiti realizuje. 

  

Část první se věnuje právě příběhu Banksyho graffiti, respektive analýze zprávy, kterou 

Banksy prostřednictvím svého graffiti komunikuje a to především ve vztahu ke společnosti, 

nakolik jsou jeho práce typické zejména svým politickým nábojem. Zde je autorem, jehož 

rozbor textu přispívá k pochopení role příběhu, teorie moderního mýtu Rolanda Barthese. 

V tomto rámci jsou zde trochu nadbytečně vysvětleny principy komunikace v jejich 

ontologické rovině (odesilatel, zpráva, příjemce), příhodnější je posléze aplikovaná sociálně 

kulturní analýza obsahu Banksyho děl, viz s Tescem v srdci, Bůh žehnej Americe, Když chceš 

mír, buď připraven na válku, Co je na konci Adrianiny nitě, kde je uplatněna velká míra 

sarkasmu s mýtům a tím i jejich demytizace. 

 

Část druhá, diskurs v Banksyho komunikační strategii, se zabývá způsobem, jakým v rámci 

svého graffiti autor svou zprávu komunikuje, jmenovitě řeší roli komiky v Banksyho graffiti, 

která je nazírání z hlediska společenských věd. Pozornost je věnována také 

charakteristickému prvku Banksyho obrazů, a sice symbolice jím volených barev, jakož i 

významu postav v jeho pracích figurujících nejčastěji. Klíčovým autorem pro tuto kapitolu je 

Henri Bergson a jeho teorie komiky v knize Smích. Banksův přístup by se dal sumárně 

charakterizovat jako vážné žerty, v nichž se velmi uplatňují obrazové paradoxy (např. značka 

k odtažení zaparkovaných tanků). 

 

Třetí část, kontext v komunikační strategii, celkem zeširoka pokrývá problematiku městského 

prostoru, jeho proměny a jeho vztahu k street artu. Ačkoliv třetí část, na rozdíl od předchozích 

dvou, nepřináší ve vztahu ke graffiti obecně a Banksyho dílům konkrétně žádné nové 

poznatky, může se považovat za neméně podstatnou součást této práce, protože poskytuje 

rámec, ve kterém je graffiti tvořeno a současně čteno. Je to místo, které si umělec zvolil jako 

své působiště, jak prostor své komunikace. K analýze této části práce je zvolena práce 

teoretika urbánního designu Jana Gehla. Rozebírá strukturu města jako výraz jeho fungování a  

ukazuje, jak Banksy pojímá střet o veřejný prostor.  

 



Práce tak odhaluje Banksyho jako moderního mytologa, který však mýtus zároveň podrývá 

uplatněním humoru a komiky. Autorka napsala velmi přehlednou strukturovanou práci, 

s hlubokou znalostí samotného díla Banksyho, tak i schopností jeho interpretace. 
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