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Anotace 

V diplomové práci se budu věnovat verbálním a vizuálním projevům vybraných 

volebních kampaní. Především kampaní Baracka Obamy a Andreje Babiše, zvolených na 

základě výrazných podobností, ale i konkurenčních kampaní Karla Schwarzenberga 

a Miloše Zemana při prezidentské volbě. Představím techniky a strategie politického 

marketingu v různých typech médií. Zároveň popíšu i fungování a účinky politické 

sebeprezentace. Dále se budu v práci věnovat ideologické funkci politické kampaně. Jako 

metodu pouţiju kritickou diskurzivní analýzu jednotlivých kampaní. Budu vycházet 

z různých definic pojmu ideologie, především Althusserovy, a také z Barthesova pojmu 

amplifikace. Dalším nástrojem budou ikonologické interpretace výše uvedených 

kampaní. Budu čerpat i z komunikologie Viléma Flussera, ale i z děl Pierra Bourdieua 

a Susan Sontag. V mé práci se také budu věnovat pojetí mediální reality, která ovlivňuje 

náš kaţdodenní ţivot. V této části budu vycházet z Niklase Luhmanna a také z Jeana 

Baudrillarda a jeho teorie simulaker. 
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Abstract 

 In this diploma thesis I will deal with verbal and visual expressions of selected 

electoral campaigns. Especially the campaigns of Barack Obama and Andrej Babiš, 

selected on the basis of distinct similarities, but also the campaigns of Karel 

Schwarzenberg and Miloš Zeman competingduring the presidential election.I will 

introduce the techniques and strategies of political marketing in different media types. 

I will also describe the functioning and effects of a political self-representation. I will also 

examine the ideological function of a political campaign. I will use the critical discourse 

analysis of individual campaigns as a method of my research. My work will be based on 

different definitions of ideology, especially Althusser‟s, and Barthes‟ concept of 

amplification.Another tool will be an iconologic interpretation of the above mentioned 

campaigns. I will draw from Vilém Flusser‟s communicology, but also from the works of 

Pierre Bourdieu and Susan Sontag.In my work I will also pursue the concept of media 

reality that affects our daily lives. In this part I will be based on Niklas Luhmann and 

Jean Baudrillard and his theory of simulacra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords 

political marketing, pragmatics, comparison, communicology, iconology, self-

presentation, PR, social networks, media campaign, ideology, discourse analysis



- 1 - 

1. ÚVOD 

Předkládaná diplomová práce se věnuje obrazovým mediálním sdělením, konkrétně 

obrazovým reklamním sdělením z oblasti politického marketingu. Práce se zabývá vlivem 

vizuálních propagačních materiálů, které byly vyuţity v prezidentské kampani Karla 

Schwarzenberga, nazvané Karel na Hrad, pro historicky první přímou volbu prezidenta 

České republiky v roce 2013. Zkoumaným aspektem těchto obrazových reklamních sdělení 

je jejich schopnost ovlivnit veřejné mínění ve prospěch zadavatele dané kampaně, v tomto 

případě politického činitele. Tato práce se proto věnuje praktickému vyuţití sémiotiky 

v politickém marketingu, které je aplikováno na konkrétní politickou kampaň. Důleţitou 

součástí celé práce je i výzkum, jak je role obrazů a obrazových sdělení vnímána 

moderními a postmoderními mysliteli za účelem prosazování ideologií. 

 Předpokladem, ze kterého práce vychází, je premisa, ţe prostřednictvím masových 

médií dochází k produkci obrazů, včetně reklamních, jejichţ obsah a význam je 

ideologicky a politicky konstruovaný. Masová média hrají v současné společnosti 

významnou roli a jejich prostřednictvím dochází k ovlivňování mínění veřejnosti pomocí 

reklamy, a to i obrazové. Pro tento účel jsou technické obrazy ve formě reklamních sdělení 

tím nejvhodnějším nástrojem, jelikoţ je v současnosti téměř nemoţné se těmto obrazů 

a jejich vlivu vyhnout. 

 Reklamní sdělení jsou zajímavým tématem i z toho důvodu, ţe v sobě mohou 

ukrývat mnoţství různých významů. Není to však pravidlem, reklamní sdělení můţe 

vyjadřovat i jedinou myšlenkou, kterou uvádí ve zcela jasné a srozumitelné formě. Záleţí 

na kaţdém jednotlivci, zda bude slepě věřit veškerým reklamním sdělením, na které 

v médiích narazí, anebo zda k nim bude přistupovat s respektem, určitým nadhledem a zda 

si získané informace zasadí do širších souvislostí. Reklamní sdělení se snaţí své recipienty 

přesvědčit o existenci jiného druhu reality, neţ ve kterém ve skutečnosti ţijí. 

V Baudrillardově terminologii je tato alternativní realita nazývána jako hyperrealita. 

Reklamní sdělení tak často vytvářejí zkreslenou realitu a její dezinterpretované pojetí, které 

se však od skutečné reality v mnoha ohledech liší. 

 Podobných principů a strategií vyuţívají i politické ideologie, které se snaţí co 

největšímu počtu lidí vštípit určitý ţebříček hodnot, systém přesvědčení a názorů, k jejichţ 
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prosazování a sdílení se je snaţí přinutit. Proto se tato práce věnuje vlivu obrazů ve 

společnosti a tomu, jak jejich působení vnímají postmoderní myslitelé. Vychází tak 

z myšlenek Williama Johna Thomase Mitchella, Viléma Flussera, Jeana Baudrillarda, 

Rolanda Barthese, Louise Althussera, Jacquese Rancièra, Marie José-Mondzainové, Pierra 

Lévyho, Judith Williamsonové či Niklase Luhmanna. Při vymezení politického 

marketingu, jeho aspektů a nástrojů vychází z odborníků na marketing a public relations, 

především Ladislava Kopeckého, Jozefa Ftoreka, Anny Matuškové a Bohumíra Štědroně. 
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2. Obrazy a jejich působení v médiích 

 

 Pro německého sociologa Niklase Luhmanna je naše společnost charakterizována 

komunikací. V současném rychlém světě probíhá komunikace na mnoha úrovních 

a prostřednictvím mnoha druhů různých médií. 

 Pierre Lévy popisoval i to, jak velkou roli sehrálo při vývoji médií písmo. Přechod 

z kultur ústní tradice na literární byl skutečným milníkem ve vývoji médií. Díky písmu se 

zrodil nový komunikační prostor, který umoţňoval přenášet sdělení nejen v prostoru, tedy 

na dlouhé vzdálenosti, ale i v čase, jelikoţ bylo moţné sdílet myšlenky dávno zemřelých 

autorů i staletí po jejich smrti. Podstatné je, aby psané sdělení mělo stále stejný význam, se 

kterým toto sdělení i vzniklo. Písmo umoţnilo i pozdější vznik masových médiích, která 

podle Lévyho zevšeobecňují významy tak, aby byly přístupné co nejširšímu okruhu 

příjemců sdělení. Díky tomu mají masová média svůj totalitarizující charakter. (Lévy 

2001: 100 - 102) 

 V minulém století vstoupil na pole komunikace rozhlas, který zaujal silnou pozici 

vedle tehdejšího nejrozšířenějšího masového média, kterým byl tisk. Zanedlouho byl 

následován televizí, která se na dlouhou dobu stala dominantním hromadným sdělovacím 

prostředkem. Skutečnou revoluci ve způsobu komunikace způsobil internet, díky kterému 

probíhá výměna informací obrovskou rychlostí po celém světě. Internet kráčí ruku v ruce 

s globalizací, která způsobuje, ţe svět se zmenšuje, nic uţ se nezdá být příliš daleko 

a téměř nic uţ se nezdá nemoţným. Velkým přínosem internetu byly navíc kromě 

elektronické pošty i sociální sítě, které umoţnily zcela novou úroveň mezilidské 

komunikace. 

 Podle Paula Virilia je lidstvo je pod neustálým drobnohledem satelitů, které krouţí 

okolo země. Je to důsledkem globalizace, kterou chápe tak, ţe planetu Zemi zmenšila 

natolik, ţe se v ní cítíme aţ klaustrofobicky. V naší společnosti koluje tolik informací 

šířených kyberprostorem, ţe jsme nejen jejich uţivateli, ale zároveň jsme pod jejich 

absolutní kontrolou. Podle Virilia ani nelze rozlišit pravdivé a nepravdivé informace, které 

se k nám skrze kyberprostor dostávají. Prostřednictvím kybernetiky je kontrolována 

politika, ekonomika i lidské ţivoty a Virilio pouţívá i termín informatická bomba. Kvůli 
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globalizaci totiţ podle něj hrozí bezprostřední riziko informatické nehody, která je schopna 

spustit řetězovou reakci mající za důsledek například bankrot finančních trhů. Kybersvět 

navíc poskytuje i celosvětově sdílené virtuální prostředí pro působení kybernetických 

zločinců. (Virilio 2004: 151 - 155) 

 Ať uţ se však jedná o internet, televizi, rozhlasové vysílání nebo tisk, všechny tyto 

druhy médií disponují obrovskou mocí. Produkují a zprostředkovávají nejen nové 

informace, ale zároveň mohou tyto informace snadno a příhodně upravovat, aby vytvořily 

ţádoucí mínění. Média jsou vyuţívána i pro marketingové účely a prezentují reklamy, 

jejichţ cílem je přimět recipienta, aby zakoupil nabízený produkt, podpořil určitý projekt 

nebo vhodil ve volbách svůj hlas konkrétní politické straně nebo politickému činiteli. 

V marketingu a potaţmo a v reklamě jsou s oblibou vyuţívány graficky zpracované 

materiály, které musejí být dostatečně poutavé, nápadité či informativní, aby 

zaujalypředevším zamýšlené recipienty, tedy svou cílovou skupinu. Nejinak je tomu 

i v politickém marketingu, kde fotografie na letácích, v novinách a časopisech, ve videích 

a volebních spotech propagují konkrétního politika nebo politickou stranu, včetně jejich 

politického programu. S touto propagací je spojeno i prosazování určitých názorů, postojů 

a hodnot, tedy prosazování určité ideologie. A právě onou mocí, kterou mají vizuální 

materiály, jinak řečeno obrazy, šířené prostřednictvím médií, se bude tato práce zabývat. 

 

2.1 Digitální obrazy a jejich úprava 

 

 Vzhledem k technologickým inovacím, které proběhly v několika posledních 

desetiletích, je třeba vnímat i nové formy komunikace a produkce obrazů, která slouţí 

různým účelům, včetně marketingových. Nejvýraznějším prostředkem slouţícím 

k distribuci digitálních obrazů je samozřejmě internet, potaţmo sociální (či tzv. nová 

média). Digitálním obrazům, jejich produkci a šíření se v rámci kyberkultury a virtuálního 

internetového prostoru věnuje i francouzský filosof Pierre Lévy. Hlavním aspektem práce 

s informacemi je podle něj v současné době to, ţe prakticky veškeré informace jsou 

převedené do počtů. Všechno lze převést na čísla a počty, ze kterých pak danou věc, 

například abecedu, můţeme opětovně sestavit. (Fišerová 2015: 48) 
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 „Obdobně lze i obrázek rozložit na body, pixely, a přepsat ho do série čísel. 

K tomuto účelu se používají sinusoidové funkce, umožňující vyjádřit geometrické obrazce 

v dvojkové soustavě.“ (Fišerová 2015: 48) Díky moţnostem, které nám nabízí digitalizace, 

lze fotografii prakticky libovolně upravovat. Týká se to jak barev, velikostí, tak i přidávání 

či odebírání věcí z dané fotografie, včetně změny úhlu pohledu. Digitální obrazy sestávají 

z pixelů, jejichţ souřadnice můţeme i podle Piera Lévyho měnit podle naší libosti. 

 Ukázkovým příkladem jsou programy na úpravu fotografií, například široce známý 

a velmi oblíbený Adobe Photoshop. Tento program lze vyuţít pro jakýkoliv účel, pro který 

je třeba i jen lehce upravit vizuální materiály. Vhodný je proto nejen pro vylepšení 

fotografií modelek v časopisech, ale i pro úpravu reklam, různé koláţe nebo dokonce 

i vymazání neţádoucích věcí. Dokonalé ovládnutí tohoto programu vyţaduje trpělivost 

a mnoho zkušeností. 

 Digitální úpravy fotografií ale mohou být vyuţity i k tomu, aby zpestřily jakoukoliv 

kampaň, dodaly jí vtipnější či „lidštější“ charakter nebo lépe zaujaly svou cílovou skupinu. 

Toho dokázala vyuţít i kampaň Karel na Hrad. Byla zaměřena na občany, kteří jsou 

nespokojení se současným politickým stavem a rádi by nalezli východisko, avšak i na ty, 

kteří byli rozhodnuti, ţe do politiky jiţ ani zasahovat nebudou. I z toho důvodu se Karel 

Schwarzenberg odvolával na prvního prezidenta polistopadové České republiky Václava 

Havla, jehoţ charakterizovala především lidskost. Díky celoţivotní politické práci Karla 

Schwarzenberga uţ byl navíc tento kandidát sám o sobě značkou, která se nepotřebovala 

teprve dostávat do povědomí lidí, svůj příběh uţ měla napsaný. Do cílové skupiny 

kampaně Karla Schwarzenberga patřili především mladí lidé, na které se Schwarzenberg 

zaměřoval i prostřednictvím svých netradičních a provokativních vizuálů. Kampaň cílila 

také na voliče z měst, kteří neměli jasno v tom, koho by podpořili či zda by vůbec k volbě 

šli. Kampaň chtěla dosáhnout toho, aby se tito mladí nerozhodnutí voliči volby zúčastnili. 

 Všechny tyto aspekty se podařilo sjednotit i v některých vizuálních materiálech 

kampaně,a to především její úspěšné zacílení na mladou generaci voličů. Tvůrci kampaně 

si totiţ vypůjčili symboly britské punkové kapely Sex Pistols, které digitálně 

„naroubovaly“ na fotografii Karla Schwarzenberga. Tak netradiční a přitom váţně myšlený 

krok, kterým bylo přidání tzv. číra, účesu nazvaného jako Čerokýz či Mohykán, na hlavu 

konzervativního politika v pokročilém věku, splnil svůj účel. Vizuál na obrázku č. 1 se 
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rychle stal oblíbeným symbolem Schwarzenbergových podporovatelů především z řad 

mladých lidí, na které byla tato fotomontáţ zacílena. Typický punkový účes a slogan, jehoţ 

jednotlivá písmena stylově neladí dohromady, vyjadřoval snahu dokázat, ţe i mladé 

generaci má tento prezidentský kandidát co nabídnout a ţe s ní dokáţe najít společnou řeč. 

 

Obrázek 1: Karel for preSident1 

 Na stejné téma byl pouţit i další vizuál, který je obrázku č. 2. Tentokrát je ovšem 

bez Schwarzenbergovy fotografie, jehoţ účelem bylo vyjádřit stejné myšlenky, které 

reprezentoval i obrázek č. 1. Slogan i jeho grafická úprava zůstala nezměněná. Zároveň tak 

na tomto obrazu zůstaly i zavírací špendlíky, které jsou rovněţ znaky punkového směru, 

stejně jako známé číro. Punkerský styl oblékání je velmi osobitý a zahrnuje i roztrhané 

oblečení, které často drţí pohromadě právě díky zavíracím špendlíkům, které pro tento účel 

pouţíval i průkopník tohoto módního stylu Richard Hell, baskytarista americké punkové 

kapely Television. 

 

Obrázek 2: Karel for preSident2 

                                                 

1
 Vizuální propagační materiály z kampaně Karel na Hrad [obrázek]. In: Volím Karla [online]. [cit. 2015-06-

22]. Dostupné z: http://www.volimkarla.cz/ke-stazeni/. 

http://www.volimkarla.cz/ke-stazeni/


- 7 - 

 

Obrázek 3: Najdu společnou řeč3 

 

V současné umělecké tvorbě je digitální obraz povaţovaný za neustále otevřené 

médium, které můţe být dokonce jen počátečním místem, od kterého se lze odrazit při 

tvorbě v jiných médiích. Lévy se zabývá především tím, jak jsou takové obrazy vytvářeny, 

v tomto případě tedy počítačově, a posléze socializovány, tedy šířeny. Podle Lévyho je sice 

digitální záznam jen těţko uchopitelný a jeho význam není kostantní, přesto ale není 

neskutečný. Digitální obraz je zkrátka jen virtuálním obrazem, čímţ se od aktuálního 

obrazu liší tím, ţe je nekonečným zdrojem aktualizací, které mohou generovat nové 

kvality, formy a významy. „Nově vzniknuté formy jsou aktualizovány na základě 

náhodného výběru z nekonečného množství řešení, které je ve stavu neustálé transformace 

spočívající v jádru virtuálního. V této souvislosti je známá Lévyho striktní kritika obav 

z digitalizace médií a virtuální reality u „apokalypticky“ uvažujících myslitelů, jako jsou 

Jean Baudrillard a Paul Virilio.“ (Fišerová 2015: 48 – 49) 

 

2.3 Masmediální znaky v postmoderním myšlení 

 

 Jean Baudrillard, francouzský filosof a sociolog byl jedním z hlavních představitelů 

postmoderního myšlení. Kritizoval současnou konzumní společnost a ve svých dílech 

kombinoval sémiologií Rolanda Barthese, marxistickou politickou ekonomii a myšlenky 

                                                                                                                                                    
2
 Vizuální propagační materiály z kampaně Karel na Hrad [obrázek]. In: Volím Karla [online]. [cit. 2015-06-

22]. Dostupné z: http://www.volimkarla.cz/ke-stazeni/. 
3
 Tamtéţ. 

http://www.volimkarla.cz/ke-stazeni/
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francouzského psychoanalytika Jacquese Lacana. „Baudrillard v nich mluví o spotřebě 

znaků: členové moderních společností nekonzumují pouze zboží, konzumují i znaky 

a diference mezi nimi. Tyto diference jsou však produkovány abstraktními modely, 

řízenými kódy, které mají svůj původ v reklamě a masových médiích.“ (Fišerová 2015: 49) 

 Baudrillard se v 80. letech 20. století věnoval i pojetí znaků v masových médiích 

a povaţoval je za klamavé. Označování zde podle něj není skutečné, ale je jen pouhou 

simulací odkazování na skutečnost. Skutečné stavy věcí podle něj neodpovídaly znakům 

v masmédích, jelikoţ jejich pouţívání slouţí pouze k předstírání, ţe něčím disponujeme, 

ačkoliv opak je pravdou. (Fišerová 2015: 50) 

 Ve vztahu mezi znakem a realitou lze vysledovat dlouhou historii a Baudrillard 

dospívá k rozdělení dějin simulaker, která existují ve třech řádech, do tří historických 

období. První řád simulaker pochází podle Baudrillarda z předindustriální doby, kdy je 

simulakrum obrazem skutečnosti, které však tento obraz neodpovídá. „Baudrillard tvrdí, že 

předpokladem tohoto simulakra prvního řádu je možnost rozlišení mezi dokonalým 

modelem a jeho nedokonalým obrazem.“ (Fišerová 2015: 50) 

 Po průmyslové revoluci, v moderním období, potom přichází druhý řád simulaker. 

V tomto období nastupuje s růstem průmyslu i masová produkce, která věci mění na 

směnitelné zboţí, na komodity. Jednotlivé produkty jsou jeden jako druhý, strojově 

vyráběné, proto jsou jednotlivé kopie, které nahradily originál, chápány jako rovnocenné. 

„S odvoláním se na Waltera Benjamina Baudrillard konstatuje, že v důsledku ekvivalence 

kopií simulakra druhého řádu částečně absorbují diference, stále však nechávají možnost 

rozlišování mezi modelem a jeho kopií.“ (Fišerová 2015: 50) 

 Třetí řád simulaker se objevuje v postmoderní společnosti a souvisí se současným 

technologickým vývojem a digitalizací veškerých dostupných informací. Charakterizují 

naši dobu a reprodukci identických kopií nahrazují generováním modelů.„Baudrillard je 

označuje jako „čistá“ simulakra, protože v jejich případě již nejde o produkci kopií 

skutečnosti, ale o produkci samých modelů skutečnosti. Jelikož rozdíl mezi realitou 

a reprezentací tu mizí, realita jako taková ztrácí privilegovaný význam, stává se 

technologicky generovaným obrazem.“ (Fišerová 2015: 50) 
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 V Baudrilardově pojetí nelze v dnešní době rozeznat, co je skutečné a co je pouhou 

imaginací, jelikoţ simulace vymazaly vzájemně rovnocenný vztah mezi označujícím 

a označovaným. Simulace však není pouhým předstíráním, nýbrţ stíráním rozdílu mezi 

pravdou a klamem. Simulakrum nepředstavuje něco, co by nebylo skutečné, ale něco, co 

co je zaměňováno za sebe samo v cyklu bez reference. Ekvivalence znaku a skutečnosti 

představuje realitu, avšak simulace je jen utopií této ekvivalence, ve které zaniká 

odkazování. (Baudrillard 1994: 3 – 6) 

 Podle Baudrillarda mají v současnosti informační systémy tak silný účinek, ţe 

spáchaly „dokonalý zločin“ vůči realitě tím, ţe ji dokonce přímo zavraţdily. Informační 

systémy nás podle něj připravily i o samotnou iluzi reality, jejíţ místo zaujalo právě 

simulakrum, které dokáţe skrýt rozdíl mezi znaky a realitou do takové míry, ţe realitu uţ 

nejen nedokáţeme rozpoznat, ale dokonce k ní máme zcela zamezený přístup. Domov 

simulaker je v současné masmediální reprezentaci, která je přímo umoţněna digitalizací. 

Realita byla nahrazena simulací a navíc se její mnoţství stále zmenšuje. Masmediální 

simulakra třetího řádu podle Baudrillarda produkují hyperrealitu, která nejen, ţe 

nereprezentují skutečnost, a to ani zkresleně, ale pouze ji simulují. Nejen, ţe realitu 

a hyperrealitu uţ dnes nemůţeme ani rozlišit, ale hyperrealita se nám podle Baudrillarda 

dokonce jeví jako reálnější neţ realita samotná. Vztah vůči realitě je zde zprostředkovaný 

a nachází se uvnitř systému a v modelech, které systém vytváří. „Obsah těchto modelů už 

netvoří ikonické znaky, které zastupují zobrazovanou realitu, ale znaky odkazující na jiné 

znaky, které se mezi sebou nekontrolovaně množí bez toho, aby odkazovaly na nějaký 

dekódovatelný význam.“ (Fišerová 2015: 50 – 51) 

 Baudrillardovi se nepodařilo najít ţádné řešení této situace, kdy ţijeme v době 

mizení reality. Celá naše kultura, celá naše civilizace se ocitla v této situaci, proto podle 

Baudrillarda nelze přijít s ţádným lékem, který by nás kolektivně vysvobodil. (Fišerová 

2015: 51 – 52) 
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3. Ikon jako nositel ideologického významu 

 

3.1 Moc a její vztah k obrazu 

 

 Po byzantském sporu, který vyhrotil krizi reprezentace, bylo třeba zásadně 

přeformulovat vztah mezi obrazy a slovy. V tomto problému vyvstala i politická otázka 

týkající se hodnot, které by měl obraz jakoţto reprezentace nést. Francouzská filosofka 

Marie José-Mondzain upozorňuje, ţe v 8. aţ 9. století n. l., v období byzantské 

obrazoborecké krize, došlo k významné změně platonské definice obrazu. Tento spor se 

týkal správné definice a produkce náboţenských obrazů a měl tedy kromě 

terminologického rázu i politický nádech. (Fišerová 2015: 38) 

 Marie-José Mondzainová, která se byzantskému sporu o obrazy do hloubky 

věnovala, chtěla porozumět stanovisku ikonofilů, kteří bránili obrazy. Jejich jedinou 

moţností, jak obrazy uchránit a zlegitimizovat jejich existenci bylo tvrzení, ţe ikony 

a modly nejsou jedno a totéţ, coţ jim umoţnilo obvinit obrazoborce z modlářství, jelikoţ ti 

viděli obrazy jen jako pouhé věci. Podle Mondzainové byl nakonec nastolen nový řád, 

který vyřešil problém interpretace obrazu. Na obraz začalo být pohlíţeno jako na kulturní 

hodnotu, která je určena k tomu, aby byla sdílena. (Fišerová 2015: 44) 

 Ze vztahu vůči řeči vyšla ikona jako nadřazená, neboť to, co zobrazuje, je 

nevyvratitelné. Na rozdíl od diskurzu, kterému můţe oponovat jiný diskurz, nemůţe ikoně 

oponovat nic, protoţe nemá ţádný protiklad. Díky této změně pohledu se změnil 

i charakter křesťanství, které jiţ mohlo zobrazovat a tvořit ikony. Podle výkladu Marie-

José Mondzainové se tak filosofie začala soustředit na vztah obrazu a moci. V křesťanské 

tradici obraz přebírá úlohu zástupce Boha na zemi. „Takový byl výsledek dlouhého sporu 

o obrazy, který se uzavřel historickým vítězstvím ortodoxních ikonofilů, „pravověrných“ 

křesťanů, podle nichž Kristus může být reprezentován z důvodu své inkarnace. V souladu 

s jejich doktrínou existuje vztah mezi ikonou a tím, co reprezentuje, takže uctívání ikony 

nepřináleží jí samé, ale obrazu, jejímu věčnému vzoru, který nelze nikdy obsáhnout v jeho 

úplnosti.“(Fišerová 2015: 45 – 46) 
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3.2 Idea obrazovosti a politické hodnoty 

 

 Pokud v této chvíli ještě odhlédneme od obrazových reklamních sdělení, je 

důleţité, abychom zjistili, jak na nás vlastně působí samotné obrazy, co nám říkají a jak 

bychom je měli číst. Právě takový výklad poskytl William John Thomas Mitchell ve svém 

díle Iconology, ve kterém se věnuje, jak uţ název napovídá, ikonologii.  

 Mitchellova Iconology se nevěnuje popisu konkrétních obrazů, fotografií, ani 

dalších vizuálních materiálů, ale tomu, jakým způsobem mluvíme o samotné ideji 

obrazovosti. V této ideji hraje roli nejen skutečnost, ţe je něco zobrazeno, ale i to, co si 

pod tím představujeme, jak daný obrazový výjev vnímáme, čemu se podobá nebo co 

vlastně imituje. Kromě otázky ohledně obrazu samotného se Mitchell v rámci své 

ikonologie věnuje i rozdílu mezi obrazy a slovy. Zkoumá „logos“ ikonů, rétoriku obrazů, 

a to hned ve dvojím smyslu – co můţeme o obrazech říci a co říkají obrazy nám. (Mitchell 

1986: 1 – 2) 

„V širším smyslu začínají kritická studia ikonu myšlenkou, že lidské bytosti byly stvořeny 

„k obrazu svému“ svého stvořitele a kulminují, ne tolik nadneseně, v moderní vědě 

„image-makingem“ v reklamě a propagandě.“ (Mitchell 1986: 2) 

 Image-making dnes obecně znamená pojem, kterým se vyjadřuje vytváření 

„obrazu“, ovšem v metaforickém smyslu. Nejedná se o malbu či kresbu, ale jakýsi 

mentální obraz. Je to obraz, který lidé mají o jiných lidech, věcech, produktech nebo 

značkách. A právě to, jak daná osoba na někoho působí, jaké v něm vyvolává pocity 

a asociace, je v dnešním pojetí její image, tedy charisma nebo reputace. Svou vlastní image 

si nutně musejí vytvářet i političtí činitelé, kteří v očích svých voličů musejí působit 

natolik důvěryhodným a spolehlivým dojmem, aby si dokázali zajistit voličskou přízeň. 

Obecně lze však říci, ţe svou vlastní image si vytváří kaţdý z nás, protoţe kaţdý chce 

nějak působit navenek, zanechávat nějaký, povětšinou pozitivní dojem, pokud pro něj 

zrovna není ţádoucí dojem opačný. 

 Mitchell se zabývá ikonologií v tom smyslu, v jakém jsou obrazy (obrázky, sochy 

i další umělecká díla) doslova spojeny s pojmy mentální představy, slovní nebo literární 

představy, a koncepcí člověka jako obrazem a zároveň tvůrcem obrazu, „image“. 
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Mitchellovým záměrem je také ukázat, jak naše představy o obrazech a jejich tvoření 

fungují jako prostředník mezi uměním a kulturní a politickou hodnotou. (Mitchell 1986: 2) 

„Ikonologie se ukázala být nejen vědou o ikonách, ale politickou psychologií ikonů, studií 

ikonofobie, ikonofilie a bojem mezi ikonoklasmem a idolatrií.“ (Mitchell 1986: 3) 

 Napříč historií je podle Mitchella moţné najít mnoho různých způsobů, jakými lze 

odpovědět na otázku, co je to vlastně obraz. Americký historik a teolog Jaroslav Pelikan 

tvrdil, ţe v debatách ohledně povahy a vyuţití ikonů například v náboţenství se jednalo 

o skrytá sociální hnutí, která si prostřednictvím významů různých symbolů odůvodňovala 

politické konflikty. V občanské válce ve Velké Británii v 17. století uţ spojení mezi 

sociálními hnutími, politikou a obrazností nebylo skryté vůbec. Podle Mitchella však ani 

dnes stále nemůţeme říci, ţe bychom obrazům zcela rozuměli nebo ţe nad námi dokonce 

ztratily svou moc. (Mitchell 1986: 7) „V moderní kritice a studiu obrazů je zřejmé, že musí 

být chápány jako druh jazyka, který prezentuje klamné vzezření přirozenosti 

a transparentnosti a slouží k ideologické mystifikaci.“ (Mitchell 1986: 8) 

 I podle Jeana-Francoise Lyotarda slouţilo samotné malířství jiţ po staletí 

k vytváření metafyzického a politického programu prostřednictvím organizace vizuálního 

a sociálního prostoru. Malířství zachycovalo politiky a panovníky tak, ţe dokázalo vytvářet 

působivé obrazy, které zdůrazňovaly svrchovanou politickou moc. V pozdější době bylo 

malířství vystřídáno fotografií, která rychle zaujala silnou pozici jako médium, které lze 

snadno a rychle reprodukovat. V moderní době digitálních technologií vzrostly moţnosti 

reprodukce fotografií do prakticky neomezené míry, jejich produkce je navíc velmi rychlá 

a levná. Následkem toho však bylo vytrácení se aury fotografií, kterou Walter Benjamin 

popisuje jako zvláštní opar okolo výjimečného uměleckého díla. Jestliţe je však dílo 

produkováno v obrovském mnoţství identických kopií, o jeho auře lze mluvit jen ztěţí. 

 Mitchell se prostřednictvím své ikonologie snaţí zpřístupnit pátrání po našem 

porozumění obraznosti v sociálním a kulturním prostředí, jehoţ jsme nedílnou součástí. 

Toto pátrání je podle něj důleţité nejen kvůli tomu, abychom porozuměli charakteru 

obrazů, ale i charakteru lidské povahy. Mitchell obrazy nepokládá za pouhé znaky, 

reprezentace okolního světa, ale i za účastníky historického procesu, kteří participují na 

příbězích, které si vyprávíme o naší vlastní evoluci a proměně v bytosti, které tvoří samy 

sebe i svůj svět k obrazu svému. (Mitchell 1986: 9) 
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3.3 Mitchellova klasifikace obrazů 

 

 Jestliţe Mitchell hovoří o ideji obraznosti, má na mysli nejen samotné obrazy 

a obrázky, ale i sochy, různé optické iluze, mapy, sny, vzpomínky, halucinace a různé další 

fenomény. Pro klasifikaci obrazů představuje jakýsi rodokmen, kde obrazy (nikoliv pouze 

ve smyslu maleb) rozlišuje podle toho, zda jsou grafické, optické, percepční, mentální nebo 

verbální. Kaţdý druh obrazů z této klasifikace je potom zastoupen několika příklady, které 

patří do příslušné kategorie. Gragickými obrazy mohou být obrázky či sochy, optickými 

obrazy jsou zrcadla a různé projekce. Mezi percepční obrazy patří logicky naše smyslová 

data. Mentální obrazy tvoří naše sny, vzpomínky, ideje, ale i fantasmata. A v poslední 

kategorii, mezi obrazy verbálními, nalezneme metafory nebo deskripce. 

 

Obrázek 4: Dělení obrazů podle W. J. T. Mitchella4 

 

 Kaţdé odvětví obrazů patří do specifických disciplín. Například optické obrazy řadí 

Mitchell do působnosti fyziky, grafické obrazy do historie umění, verbální zase do literární 

                                                 

4
 The Idea of Imagery [obrázek]. In: Mitchell, W. Iconology: image, text, ideology. Chicago: University of 

Chicago Press, 1986, x, 226 p. ISBN 0226532283. 
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kritiky. Percepční, tedy vjemové obrazy, stojí mezi realitou a naší interpretací reality 

a často o nich mluvíme prostě jako o obrazech. Jsou vytvořeny a vyuţívány v reklamách na 

různé produkty, ale i v propagandě. (Mitchell 1986: 9 – 10) 

 

3.4 Interpretace obrazu 

 

 Písmo je pro svou interpretaci nutně vázáno na určitý materiál, stejně jako je nutné, 

aby grafické figury nebo obrázky byly zestručněné a zhuštěné takovým způsobem, aby 

z nich bylo moţné vytvořit alfabetický zápis. Písmo, ale i kreslení, jsou však neoddělitelné 

od jistých způsobů mluvení. Například orel vyobrazený na indiánském petroglyfu, tedy 

vytesaný na povrchu kamene, můţe označovat vícero věcí – můţe značit konkrétního 

bojovníka, emblém jeho kmene, můţe být symbolem jeho odvahy, anebo to můţe být jen 

prostý obrázek orla. Význam obrazu ale nelze vyjádřit pouze jednoduchým odkázáním na 

objekt, který odkazuje. Orel na petroglyfu můţe vyobrazovat i jistou myšlenku, osobu, věc 

či dokonce zvukový obraz. K tomu, abychom věděli, jak obraz správně přečíst, 

potřebujeme vědět, jak hovoří samotný obraz a co o něm a jeho prostřednictvím můţeme 

říci. „Myšlenka „mluvícího obrazu“, která je často vyvolána k popisu jistého druhu 

poetické přítomnosti nebo živosti na jedné straně, a obrazové výmluvnosti na druhé straně, 

není jen figurou pro jisté speciální efekty v umění, ale leží ve společném základu psaní 

a malování.“ (Mitchell 1986: 27 –28) 

 Jestliţe je k rozluštění modelu piktogramu nebo hieroglyfu zapotřebí zkušeného 

pozorovatele, tak takový model zároveň obsahuje jistý způsob, jak formovat onen výklad, 

který je o něm pronášen. Pokud se vrátíme k víceznačnému emblému, značce či 

ideogramu, kterým je onen petroglyf orla, můţeme uvaţovat o několika věcech. 

Vyobrazený orel můţe být znakem konkrétního válečníka, který tím dává najevo, ţe on 

sám je stejný jako ten orel, který bojuje za své přeţití. Pokud jde válečník do boje, ze 

kterého se i vrátí, aby o něm podal svědectví, lze očekávat, ţe samotný petroglyf bude 

později rozšířen o nové výjevy. Verbální obraz orla je sloţen jednak z určité promluvy, tak 

i z vyobrazení a písma. A tyto sloţky spojené dohromady udávají souhrn toho, jakým ten 

orel je, jaký je jeho charakter. (Mitchell 1986: 28) 
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 V souvislosti s tvrzením, ţe k rozluštění a pochopení piktogramu či jiného obrazu, 

který v sobě nese jistý význam, je zapotřebí zkušeného pozorovatele, lze říci, ţe obrazová 

reklamní sdělení fungují na jiném principu. Naprostá většina obrazových reklamních 

sděleních se nesnaţí před svým recipientem významy skrývat, ale naopak je jasně ukázat, 

aby mohly být snadno rozluštěny. Obrazová reklama sice můţe hrát hru, ţe k pochopení 

její reference je zapotřebí delšího přemýšlení, ale musí mít jistotu, ţe adresát dané sdělení 

skutečně objeví a reklama tak splní svůj záměr. Reklama se navíc snaţí zapůsobit na co 

nejvyšší moţný počet osob, proto musí vyuţívat univerzální významy, které jsou sdílené 

v širším měřítku. 

 Všechno, s čím se ve svém ţivotě setkáváme, ať uţ je to příroda, politika nebo jiní 

lidé, k nám přichází jako různé obrazy, které v sobě mají předem vepsaná vlastní specifika. 

V tomto ohledu se nám podle Mitchella můţe zdát, ţe není důleţitá pouze otázka po tom, 

co je to samotný obraz, ale i otázka, jak učinit tyto obrazy a představivost, která je vytváří, 

důvěryhodnými a respektovatelnými. Za tímto účelem se nám nabízí zpětné vystopování 

kroků, kterými se ubírala transparentnost pojetí obrazů. (Mitchell 1986: 30 – 31) „Pokud 

můžeme rozumět, jak se obrazy dostaly k držení jejích současné síly nad námi, můžeme být 

v pozici, abychom opětovně vlastnili imaginaci, která je produkuje.“ (Mitchell 1986: 31) 

 

3.4.1 Artificialita a zobrazování neviditelného 

 

 Při interpretaci obrazu lze podle Mitchella ignorovat zjevné fakty jen kvůli tomu, 

abychom dosáhli nového druhu zkušenosti. Tento princip nazývá „proti-indukcí“. Ať uţ 

jsme realisté nebo iluzionisté, neviditelný svět nás zajímá do stejné míry jako svět 

viditelný. Mitchell dokonce tvrdí, ţe způsob, jakým je ukázáno to, co nemůţeme vidět, je 

klíčový pro porozumění samotnému obrazu. To, co na obraze nemůţe být vidět nebo se 

záměrně skrývá, je jeho umělost, artificialita. (Mitchell 1986: 39) 

 Obraz je totiţ schopen artikulovat abstraktní ideje prostřednictvím alegorické 

obraznosti.  „Obrázek orla může vyobrazovat opeřeného predátora, ale vyjadřuje myšlenku 

moudrosti, a proto funguje jako hieroglyf.“ (Mitchell 1986: 41) Renesanční humanisté zase 

preferovali dramatický, řečnický způsob porozumění výrazům obrazů. Humanisté 



- 16 - 

formulovali rétoriku historických maleb ve spojení s obličejovými výrazy a gesty. Ty byly 

na obrazech zachyceny natolik přesně, ţe umoţnily verbalizovat myšlenky, pocity nebo 

přímo slova vyobrazených postav. Expresivně, výrazově, mohou ale působit nejen gesta 

a výrazy tváře, ale i barvy obrazu, jeho kompozice či usazení. I to nám umoţňuje mluvit 

o náladě a emocích, které z obrazu vyzařují. (Mitchell 1986: 41) 

 

3.5 Umělá perspektiva a vynález fotoaparátu 

 

 Jiţ v roce 1435 popsal Leon Battista Alberti, jedna z velkých postav renesance, 

základy perspektivy a metodu zvětšování s vyuţitím mříţky, a to ve svém díle O malířství. 

Vynález umělé perspektivy byl podle Mitchella přímo revoluční, jelikoţ její efekt vzbudil 

u celé naší civilizace přesvědčení, ţe disponuje neomylnou metodou reprezentace 

a systémem mechanické tvorby materiálních i mentálních světů. „Nejlepším indexem pro 

hegemonii umělé perspektivy je způsob, kterým popírá svou vlastní umělost a tvrdí, že je 

„přirozenou“ reprezentací toho, „jak věci vypadají“, toho „jak vidíme“, anebo (...) to, 

„jak věci opravdu jsou“. S pomocí politické a ekonomické nadvlády západní Evropy 

dobyla umělá perspektiva svět reprezentací pod praporem rozumu, vědy a objektivity.“ 

(Mitchell 1986: 37) 

 Umělá perspektiva získala takovou moc, ţe umělci nedokázali ţádným způsobem 

přesvědčit její zastánce o tom, ţe existují i jiné způsoby zobrazení toho, co doopravdy 

vidíme. Nezlomili však přesvědčení, ţe mechanicky a automaticky vytvořené obrazy jsou 

identické jak s přirozeným lidským pohledem na svět, tak i se skutečným vnějším světem. 

Toto přesvědčení, ţe se jedná o přirozený mód reprezentace, bylo navíc později ještě více 

posíleno vynálezem fotoaparátu, který takovou výrobu „obrazů“, tedy fotografií, umoţnil. 

Podle tohoto názoru se tedy zdá, ţe jako přirozené je chápáno i to, co za nás můţe vyrobit 

přístroj. (Mitchell 1986: 37) 

 V dnešní době jsou fotografie bezesporu chápány jako druh média, který dokáţe 

realitu reprezentovat lépe, neţ jak by to dokázala malba. Fotografie vnímáme jako typ 

obrazů, který v sobě drţí záruku pravdivé reprezentace a často si ani nepřipouštíme, jak 

snadno lze prostřednictvím fotografií klamat. Díky dokonalým digitálním úpravám lze 
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fotografie osob, ale i věcí přetvořit do takové podoby, která se od jejich skutečného 

vzhledu můţe výrazně lišit. Typickým příkladem jsou fotografie modelek či hereček 

v módních časopisech. Digitální úprava fotografií se však nevyhýbá ani politické sféře, jak 

jsme ostatně viděli jiţ na punkově laděných vizuálech z prezidentské kampaně Karla 

Scharzenberga. Pokud má osoba na reklamní fotografii dokonale hladkou pleť, která je 

ovšem výsledkem digitální retuše, avšak reklama ji přičítá pleťovému krému, můţe 

skutečně dojít k oklamání zákazníka, který si daný produkt koupí. Pokud politik pouţije 

digitální úpravy, byť jen retuši své pleti, svých fotografií na vizuálních materiálech volební 

kampaně, jen těţko to bude mít vliv na jeho cíle, které se v budoucí funkci zavazuje splnit. 

 

3.6 Vztah mezi slovy a obrazy jako soupeření ideologií 

 

 Mitchell chápe vztah mezi obrazy a slovy jako souboj o teritorium nebo dokonce 

jako soupeření mezi dvěma různými ideologiemi. Slova a obrazy chápe jako dvě různé 

říše, mezi kterými se nachází propast. Tato propast se v různých obměnách vyskytuje 

u kaţdého typu znaku. Nachází se mezi tím přirozeným, mimetickým obrazem, který 

vypadá jako to, co reprezentuje, a jeho protipólem, tedy umělým, výrazovým obrazem. 

Umělý, expresivní obraz se nemůţe podobat tomu, co zachycuje, protoţe „obraz“ 

zachycené věci je zde přenášen slovy. Slova mohou být přirozenými obrazy, co znamenají, 

tedy onomatopoeia. Mohou však být i arbitrárními označujícími. (Mitchell 1986: 43 – 44) 

 Podle Mitchella malby chápou samy sebe jako privilegovaný prostředek 

reprezentace viditelného světa. Neviditelným světem idejí a pocitů se pak zabývá 

především poezie. Estetika i sémiotika se zde setkávají se společným záměrem, kterým je 

nalezení teorie, která by umoţnila rozlišit umělecké znaky za účelem formulace principů, 

které je sjednocují. (Mitchell 1986: 47 – 48) Pro Edmunda Burkeho, britského filosofa 

a politika, bylo spojení sémiotiky a ideologie neochvějné, stejně jako propojení estetiky 

s etikou a politikou. (Mitchell 1986: 51) 
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 „V kultuře, která viděla všechno od eidophusikonu
5
 po laserovou show a která je 

obklopena fotografií, filmem, televizí a počítači vybavenými pro grafiku, hry, zpracování 

slov, skladování informací, výpočty a obecný design („programování„), není divu, že 

polarita „malby versus poezie“ se zdá překonaná (zastaralá), a že preferujeme 

neutrálnější termíny jako „text versus obraz“.“(Mitchell 1986: 50) 

 Co se týče rozdílu obrazů a slov, Mitchell si klade také otázku, zda si snadněji 

osvojíme lingvistické, anebo obrazové dovednosti. Arbitrární kódy jazyků jako je 

francouzština, němčina nebo angličtina nazýváme jako přirozené. Děti jsou schopny naučit 

se takovému jazyku bez vynaloţení většího úsilí, proto se zdá, ţe tyto přirozené jazyky 

nejsou o nic méně přirozené neţ obrazy. To však nijak nepopírá rozdíl mezi slovy 

a obrazy. Mitchell totiţ prohlašuje, ţe lze tvrdit, ţe obrazy jsou konvečnějšími znaky, 

protoţe k jejich vytvoření je zapotřebí zvláštních dovedností a tréninku. Všeobecně se 

neočekává, ţe by takový trénink podstoupil a zvládl kaţdý, ale očekává se však, ţe kaţdý 

jedinec ovládne přirozený jazyk své vlastní komunity, ve které ţije. (Mitchell 1986: 85) 

 Do této polemiky se zapojil i Ernst Gombrich, britský teoretik a historik umění, 

který naopak za přirozenější pokládá slova, nikoliv obrazy. V obou případech však 

Mitchell podotýká, ţe je shodně zapotřebí disponovat určitou vnitřní kapacitou, abychom 

vůbec měli moţnost získat dovednost k pouţívání slov, anebo právě obrazů. Podle 

Gombricha jsou obrazy přirozenější, a to z toho důvodu, ţe jejich pouţívání se lze snadněji 

naučit. Argumentuje tím, ţe obrazy (obrázky) jsou objektivními znaky, které lidé sdílí 

společně se zvířaty a které přirozeně odpovídají našim smyslům. Gombrich tvrdí, ţe „jsou 

zakořeněny ve strategických vjemových schopnostech, které člověk musít mít pro přežití 

v nepřátelském „stavu přírody“ („jsme naprogramováni, abychom skenovali svět při 

hledání objektů, které musíme vypátrat nebo se jim vyhnout“). Jsou dokonce navrženy tak, 

aby uspokojily naše nižší instinkty, jak Gombrich tvrdí.“ (Mitchell 1986: 88 –89) 

 

 

                                                 

5
 Nedochované umělecké dílo vytvořené v 18. století malířem Philipem Jamesem de Loutherbourgem. 

Toto dílo lze povaţovat za formu pohyblivých obrazů, tedy rané počátky filmové tvorby. Pohyblivého efektu 

bylo dosaţeno pomocí zrcadel a kladek. 
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3.6.1 Sémiotické pojetí ikonu 

 

 Znaky lze nalézt všude, v přírodě, v kultuře, umění, jazyce, mezi lidmi i zvířaty. 

Jsme obklopeni znaky na kaţdém kroku a jejich působení se nevyhneme, ačkoliv si jej 

nemusíme ani uvědomovat. Znaky jsou i dopravní značky, billboardy, reklamní plakáty, 

ale i řeč těla nebo móda. Sémiotika je vědou, která se zabývá znaky a dělí se do různých 

odvětví, jako jsou biosémiotika či zoosémiotika. Sémiotiku vyuţívají i další vědecké obory 

a odborníci, kteří se zabývají reklamou, marketingem či public relations. Sémiotiku 

vyuţívají i historici umění či psychoterapeuti, kteří rovněţ odhalují významy znaků. 

 Znakový typem, který se ukázal být nejsloţitějším pro začlenění do sémiotiky, se 

stal ikon, který je opakem verbálního znaku. Sémiotický pojem ikonicity se však nesnaţí 

pouze definovat konkrétní typy objektů, které lze označit za ikony. Podle Charlese 

Sanderse Peirce, zakladatele moderní sémiotiky, můţe být ikon jakýmkoliv znakem, jehoţ 

hlavním atributem je podobnost s objektem, který zastupuje. Přičemţ ikon můţe být sice 

konvenční, ale zároveň i motivovaný, tedy nutně spojený s tím, co značí. Do výčtu objektů, 

které spadají do této definice, proto mohou patřit mapy, matematické rovnice i metafory. 

Ikon podle Peirce ještě v říši znaků doplňuje symbol a také index, který funguje na principu 

konvence a kauzality. „Jeden důvod, kterým se ikon prokázal natolik složitý k definici pro 

sémiotiku, je ten, že podobnost je objemným vztahem, do kterého může být začleněno téměř 

cokoliv. Všechno ve světě je podobné něčemu jinému v nějakých ohledech, pokud se 

díváme dostatečně pilně. Jednou z cest z tohoto problému je následovat Umberta Eca 

a jeho návrh, že sémiotika zvažuje „zbavení se „ikonických znaků“ úplně.“ (Mitchell 1986: 

56 – 58) 

 Umberto Eco kritizuje ikon z toho důvodu, ţe ikonický znak nechápe jako 

podobnost mezi obrazem a konkrétním předmětem, ale jako podobnost mezi obrazem 

a jeho obsahem. Kromě ikonicity jsou pro něj potom neudrţitelné i koncepty indexu 

a symbolu. (Eco 2004: 204) 

 V souboji mezi slovem a obrazem se vyskytují povědomé rétorické obraty, neboť 

se objevují i v diskuzi ohledně znakových typů, ve sporu mezi přírodou a lidskou kulturou. 

Jestliţe se má konvenční jazyk ukázat jako nadřazený obrazům, z arbitrárních znaků se 

podle Mitchella stávají tokeny naší nadvlády nad přírodou. Jazyk dokáţe vyjadřovat i naše 
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niterní záleţitosti a myšlenky, ale dokáţe také lhát. Obrazy naopak jen němě zobrazují 

materiální objekty. Pokud tvrdíme, ţe i určité obrazy mohou vyprávět nějaký příběh, 

můţeme zároveň odpovědět, ţe ale obraz sám takový příběh nevyjadřuje, to poskytují aţ 

dodatečné titulky nebo komentáře, na kterých je obraz v tomto smyslu závislý. (Mitchell 

1986: 78 –79) 

 „Přirozenost obrazu z něj dělá univerzální způsob komunikace, který poskytuje 

přímou, nezprostředkovanou a přesnou reprezentaci věcí, spíše než nepřímé, nespolehlivé 

hlášení o věcech.“ (Mitchell 1986: 79) Mitchell nastiňuje důleţitost přirozenosti obrazů 

i s pomocí práva, v případu vyšetřování zločinu. Důkaz, který poskytuje fotografie zločinu, 

je nesporně věrohodnější neţ jen očité svědectví, které je šířeno pouze verbálně. (Mitchell 

1986: 79) 

 

3.7 Fetiše a idoly západní civilizace 

 

 Obraz jakoţto přirozený znak je podle Mitchella fetišem či idolem západní kultury. 

Aby byl takový obraz idolem, musí představovat přímo vtělení toho, co značí. Zároveň se 

také musí stavět do kontrastu s jinými idoly, například totemy či dalšími rituálními objekty 

primitivních pohanských kultur nebo konvenčních modů mimozápadní umění. 

 „Nejduchaplnější z nich, západní idolatrie přirozeného znaku, maskuje svou vlastní 

přirozenost pod obalem rituálního ikonoklasmu tvrzením, že naše obrazy, narozdíl od 

„jejich“, jsou konstituovány kritickým principem skepticismu a sebenápravy, 

demystifikovaného racionalismu, který neuctívá své vlastní projektované obrazy, ale činí 

z nich subjekty nápravy, verifikace a empirického testování proti „faktům“ o tom, „co 

vidíme“, „jak se věci jeví“, nebo „co přirozeně jsou“.“ (Mitchell 1986: 90 – 91) 

 Západní pojetí přirozených obrazů jako idiolatrické povaţuje Mitchell za zvláštní, 

jelikoţ takové objekty nejsou předmětem ţádné zvláštní váţnosti nebo uctívání. Naproti 

tomu je povaţuje spíše za velmi snadno odstranitelné a triviální. Příkladem takových 

objektů jsou podle něj reklamy v magazínech, letáky, pohlednice či noviny. Pokud se nám 

začne zdát, ţe je naše běţné, racionální chování určováno podivnými kultovními 

předsudky nebo je určováno ideologicky, rozhodně to podle Mitchella nepovede k tomu, ţe 
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bychom začali pálit fotoalba a časopisy. „Ale mohlo by nás to postavit do pozice, abychom 

zaujali kritický pohled na obraznost, abychom ji viděli v jejích kulturních a historických 

relacích, nejen jako část přirozenosti, ale jako součást nás.“ (Mitchell 1986: 91) 

 Strach z obraznosti lze podle Mitchella nalézt u kaţdého významného filosofa od 

Bacona aţ po Wittgensteina. Nejedná se pouze o strach z primitivních idolů, ale 

i z takových idolů, které ovládnou náš jazyk a myšlenky a ovlivní tak naše vnímání 

i reprezentaci. Jako idol lze charakterizovat objekt či obraz, který někoho neoprávněně 

ovládá a vládne nad ním iracionální mocí. Dotyčný takový objekt uctívá, jelikoţ si do něj 

promítl sílu, kterou daný objekt reálně nedisponuje. Idol můţe být prostým obrazem, 

kterému je někým, například pohany, přisuzována iracionální hodnota. (Mitchell 1986: 

113) 

 Mitchell tvrdí, ţe ikonologii nelze vyjmout ze střetu s ikonoklasmem a jeho 

protiklady, kterými jsou idolatrie, fetišismus a ikonofilie. Ikonolog se však od historika 

umění, estetika a literárního kritika liší především svou ochotou pojmout obraz ve všech 

jeho formách, od figur a analogií po běţný jazyk. (Mitchell 1986: 158) 
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4. Dešifrování technických obrazů 

 

4.1. Symboly zahalené v kódech 

 

 Podle českého filosofa Viléma Flussera jsou lidé nepřirozeným ţivočišným 

druhem, neboť se zahalují do kódů, které jsou vytvořené ze symbolů, aby spolu mohli 

vzájemně komunikovat. Lidé jsou ve své podstatě dokonce novým druhem bytostí, a to 

právě z toho důvodu, ţe zabalují symboly do systémů kódů. Jsme tak vlastně oděni do naší 

vlastní kultury, která nás svým způsobem chrání před okolním světem, ale zároveň nám 

poskytuje naše přirozené prostředí. Flusser chápe symboly jako nástroje, které si člověk 

vytvořil za účelem mezilidské komunikace, nejsou tedy určeny ke komunikaci zvířecí. 

Lidská komunikace se od zvířecí komunikace liší tím nejpodstatnějším rozdílem, kterým je 

pouţívání slov. (Flusser 2002: 53) 

 V lidské společnosti jsou napříč kulturami vyuţívány různé druhy symbolů, jejich 

význam se však můţe v kaţdém kulturním společenství odlišovat. Některé symboly lze 

chápat univerzálně, například kříţ jako symbol křesťanství. Symbolickými významy 

mohou disponovat i barvy, kdy bílá barva značí nevinnost, černá naopak smutek, strach 

nebo smrt. Naším společenským ţivotem nás provází i reklamy, které také ve velké míře 

vyuţívají symboliku, která zjednodušuje komunikaci a zákazníkům umoţňuje lépe si 

zapamatovat reklamní sdělení. Kaţdý symbol v sobě nese různé asociace, které v reklamě 

musejí být vhodně pouţity, aby neměly neţádoucí negativní účinek. Díky symbolům se 

dotváří celkový obraz předmětu reklamy, jsou to předměty, které označují jisté abstraktní 

pojmy. Například čerstvě rozkvetlé květiny mohou symbolizovat jaro nebo přírodu, drahý 

oblek a luxuní hodinky jsou zase symbolem úspěchu a bohatství. 

 Kódy, které jsou vybudované člověkem, ať uţ se jedná o řeč, písmo nebo grafické 

zobrazení, slouţí jako prostředníci, jako mosty mezi lidmi a okolním světem. Jsou to ale 

zároveň i mosty mezi jednotlivými lidmi navzájem. Kódy pouţíváme k tomu, abychom 

dali našemu ţivotu význam. Způsobů, jak uspořádat symboly do kódů, je obrovské 

mnoţství. Můţe se jednat o slova, čísla, tóny, barvy, vlastnosti předmětů či mnoho dalších 



- 23 - 

aspektů. Svět, který je kompletně vyplněn spletencem symbolů, je záměrně nepřehledný, 

nelze jej uchopit v jeho celistvosti. Na to je aţ příliš rozmanitý. (Flusser 2002: 55) 

 

4.2 Texty v obrazech 

 

 V moderní době byly díky vědeckému pokroku vynalezeny technologie, které 

umoţnily, aby texty mohly být představitelné. Byly to samozřejmě fotografie a film, 

technické obrazy, tedy obrazy vytvořené s pomocí přístrojů. Fotograf si ale podle Flussera 

nesnaţí vytvořit určitou představu o světě, který fotoaparátem zachycuje. Povaţuje proto 

fotografii za obraz pojmů, které si fotograf vytvořil o obraze. „Předabecedení texty mají 

znamenat svět a technické obrazy mají znamenat texty, které které znamenají obrazy, a ty 

zase znamenají svět.“ (Flusser 2002: 71) 

 Technické obrazy jsou podle Flusserova názoru poastabecední a existují jen díky 

vynálezu abecedy. Postup, jakým byly technické obrazy vytvořeny, totiţ začíná jiţ 

u kreslíře, který vychází ze samotného světa. Za kreslířem potom následuje spisovatel, 

který kreslířovy obrazy zachycuje textovou formou. A aţ za spisovatelem přichází na řadu 

fotograf, jehoţ produkty jsou technické obrazy. Technické obrazy znamenaly v kontextu 

západní civilizace skutečnou revoluci, ačkoliv si to mnohdy neuvědomujeme. Co nám říká 

fotografie, film a video, nedokáţeme ani po sto letech učení přesně určit. „Radikálnost naší 

revoluce nám nedovoluje pochopit všudypřítomné světelné reklamy, plakáty a televizní 

obrazovky, ale úvaha, že tyto reklamy, plakáty a obrazovky vůbec jsou jen prvními 

a váhavými artikulacemi nového způsobu, jak životu přidat význam.“ (Flusser 2002: 71 – 

72) 

 Stejně jako spisovateli aţ při samotném styku s písmeny postupně došlo, co je 

podstatou abecedy a ţe dokáţe mnohem více neţ jen něco popisovat, došlo nám aţ při 

manipulaci s technickými obrazy, o co při jejich pouţívání kráčí. Ţe dokáţou fungovat ve 

více dimenzích, ne pouze vyprávět příběhy. I kdyţ dnes zatím jen tušíme, čeho všeho jsou 

technické obrazy schopné, můţeme si být jistí, ţe je to úplně nová forma kódu. Je to i nový 

způsob, jak do lidských ţivotů přidat význam, i kdyţ se tohoto významu sami neúčastníme. 

(Flusser 2002: 72) 
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 Technické obrazy podle Flussera přinášejí nová poselství, jenţe lidé se jejich kódy 

dosud nenaučili pouţívat a proto pro ně představují nebezpečí. „Programují nás, ačkoliv 

jsme jejich podstaty neprokoukli, a ohrožují nás jako nepřehledné stěny namísto toho, aby 

nás jako viditelné mosty spojily se skutečností. V tom je naše krize.“ (Flusser 2002: 73) 

 Obraz samotný není chápán pouze jako malba, ale má mnohem širší význam jako 

plocha, která je pokrytá symboly. Mohou to být různé technické obrazy, mapy, plánky 

nebo obrazové reklamy ve formě plakátů, letáků, billboardů a dalších prostředků. Obrazy 

jsou tedy dvojrozměrné a ukazují nejen to, jaký svět ve skutečnosti je, ale mohou ukazovat 

i to, jaký by svět mohl být. Mají také svou hodnotu, například jako mapa, která nám 

ukazuje, kde se nacházíme nebo kudy se máme vydat. Obrazy také mohou být uměleckými 

díly, které si nenárokují ţádnou pravdivost a jsou samoúčelné. Současný úpadek umění ale 

spočívá v tom, ţe některé obrazy se sice řadí k uměleckým dílům, jiné jsou však pouhým 

kýčem. 

 Při popisu obrazů se do sluţby hlásí naše imaginace, která nám obrazy pomáhá 

vykládat a porozumět jim, kódovat a dekódovat je, protoţe imaginace se týká symbolů 

a kódů. Díky imaginaci člověk pomocí obrazů překonává onu propast mezi sebou samým 

a světem. Obrazy neslouţí k zobrazení nám jiţ známých situací, ale k tomu, abychom si 

mohli představit situace nové, dosud nezaţité. Základ imaginace však tkví v konvencích, 

jestliţe se jedná o symboly, jejichţ význam se s námi snaţí manipulovat. Imaginace je jen 

dalším prostředkem, který lidé vyuţívají ke vzájemné komunikaci. Konvenčnost a umělost 

imaginace si však jiţ neuvědomujeme, proto na nás tak silně působí. Jsme uţ tak 

naprogramovaní, abychom ji nevnímali a obrazům prostě věřili. Lidé, kteří jsou si toho 

vědomi a na obrazy hledí s odstupem, se jimi nenechají tolik vtáhnout a jejich imaginace 

probíhá na jiné rovině. (Flusser 2002: 77 – 82) 

 Jestliţe dešifrujeme obraz, vidíme nejprve plochu, která obsahuje určité informace. 

Flusser to nazývá synchronizovaným poselstvím, neboť tyto informace a jejich prvky jsou 

dostupné ve stejnou chvíli. Při analýze daných informací musíme tuto synchroničnost 

diachronizovat. „Je třeba se zahledět například na jednoho muţe, potom na slunce, potom 

na druhého muţe a potom na psa, aby se vypátraly vztahy spojující tyto prvky.“ (Flusser 

2002: 82) Obraz si tímto způsobem vlastně „ohmatáváme“, abychom ho mohli snadněji 

dešifrovat. 
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4.3 Tvoření a dešifrování technických obrazů 

 

 Náš zde však zajímají obrazy druhého stupně, tedy tzv. technické obrazy. Všichni 

dokáţeme vytvářet a dešifrovat obrazy uţ jen díky tomu, ţe jsme se v dětství naučili číst 

a psát, i kdyţ jsme si ještě neuvědomovali, ţe nám tato schopnost umoţňuje dešifrovat 

obrazy. Tradiční obrazy vytvořené lidmi zachycují různé scény, které autor daného obrazu 

vnímá. Na plochách technických obrazů se scény zobrazují samy, a to prostřednictvím 

přístrojů. Technické obrazy jsou proto pokládány za objektivní, na rozdíl od subjektivních 

tradičních obrazů vytvořených lidskou rukou. (Flusser 2002: 95 – 96) 

 „Tradiční obrazy jsou „symbolické“ - je třeba se naučit významům prvků, které se 

v nich vyskytují, protože člověk, který je vytvořil, poukazuje na zobrazovatelnou scénu – 

a technické obrazy jsou „symptomatické“: Prvky, jaké se v nich vyskytují, jsou „stopy“ 

(symptomy) zobrazené scény samé a lze tomu rozumět i bez toho, že bychom se to naučili.“ 

(Flusser 2002: 96) 

 Technické obrazy jsou radikálně odlišné od tradičních obrazů, především co se týče 

jejich charakteru. Ten nelze hledat v metodě jejich tvorby nebo materiálu, ale právě 

v jejich významech. Stejně jako všechny ostatní symboly, i technické obrazy se řadí 

k symbolům. Jejich významem však nejsou scény, nýbrţ pojmy, které technické obrazy 

vyjadřují. To ale neznamená, ţe by klasický obraz nemohl být technickým jen proto, ţe 

nebyl vytvořen přístrojem. Můţe také být technickým obrazem, pokud  jsou to například 

náčrty nebo plánky. (Flusser 2002: 97 – 98) 

 Vzhledem k charakteristice technických obrazů lze vypozorovat i jejich jistou 

podobnost s ideogramy, neboť obě tyto skupiny obrazů vyjadřují pojmy, které však nemají 

stejný význam. Jejich rozdíl lze vnímat i tak, ţe ideogramy jsou symboly typu písmena 

a pojmy vyjadřující obrazy. Funkce technických obrazů je však obrácená, jsou to obrazy 

vyjadřující určité pojmy. „„Cítíme“, že číslice „dvě“, tedy ideogram, je celkem jiným 

druhem symbolu než fotografie poprsí v reklamě na podprsenky, tedy technický obraz, 

ačkoliv jedno i druhé znamenají „pojmy“.“ (Flusser 2002: 98) 

 Abychom mohli dešifrovat jakýkoliv technický obraz, musíme jej napřed 

odmaskovat. Jestliţe nás technické obrazy programují k určitému jednání a zásobují nás 
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různými informacemi, musíme si uvědomit, jak tento jejich vliv funguje. Některé technické 

kódy mohou dešifrovat jen odborníci k tomu vyškolení, to se týká například rentgenových 

snímků. Jak je to ale s reklamními plakáty, které nás přimějí koupit si nějaký výrobek? 

Plakáty totiţ není třeba dešifrovat, jsou takovým druhem technických obrazů, které 

přijímáme v nedešifrované podobě. Druhou skupinou jsou potom takové technické obrazy, 

které je nutné dešifrovat, to jsou třeba právě ony rentgenové snímky. „Masové technické 

obrazy“, kterými jsou reklamní letáky, se ani nesnaží o to, abychom dešifrovali nějaká 

jejich pravidla. Jejich technikou je nás pouze oklamat, abychom jednali jistým způsobem, 

například si koupili podprsenku. O to těžší proto je tyto masové technické obrazy 

demaskovat. Tyto obrazy po nás nechtějí, abychom je četli jako text, který nám něco říká. 

Chtějí, abychom si vybavili jistý obraz, nějakou představu. Chtějí, abychom je vnímali jako 

tradiční obrazy, které číst umíme, jenže právě v tom spočívá jejich trik.“ (Flusser 2002: 

103 – 105)  

 I politické činy chtějí být zakódované do technických obrazů, které na nás mají tak 

silný vliv. Pokud však samotné obrazy vyjadřují přímo texty, jsou potom texty zbytečné. 

(Flusser 2002: 108) Pokud si ale poloţíme otázku, zda by podle tohoto názoru na 

volebních plakátech stačila pouhá fotka politika, jistě dospějeme k názoru, ţe nikoliv. 

I samotná fotografie v nás sice můţe evokat mnohé dojmy a asociace, avšak pro účely 

politické kampaně je samotná fotografie nedostačující, musí být doprovázena alespoň 

minimálním textem, sloganem, který jasněji vymezí buď názorovou orientace voliče, nebo 

alespoň důvod, za jakým účelem zrovna zde vidíme fotku konkrétního politika a k čemu 

má tedy slouţit. I dále v této práci, v kapitole Technické obrazy v reklamě, vidíme, ţe 

i podle Waltera Benjamina jsou politické obrazy doprovázené slogany. Pokud se navíc 

jedná o známou osobu, celebritu nebo politika, můţe takový obraz vyvolat pocit blízkosti 

nebo důvěryhodnosti. 

 Přesto však Flusser tvrdí, ţe technické obrazy jsou s texty natolik provázané 

a navzájem se prolínají do takové míry, ţe nemohou fungovat jeden bez druhého. (Flusser 

2002: 111) 

 Přestoţe si lidé po vynálezu fotografie mysleli, ţe tradiční obrazy tímto končí, 

protoţe fotografie lépe a objektivněji zachycují scény, mýlili se. Spolu s objevováním 

podstatných charakteristik technických obrazů vyvstávají zároveň i důleţité aspekty 
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tradičního obrazu. Ukázalo se, ţe technické obrazy nejsou objektivnější neţ obrazy 

klasické, zato ale dokáţou lépe klamat. Skutečný rozdíl mezi těmito dvěma duhy obrazů 

objevili aţ vědci. Jen ti totiţ pouţívají technické obrazy správně, tedy jako symboly pojmů. 

Obě formy obrazů se liší různými druhy imaginace, kterou pro jejich porozumění 

pouţíváme. (Flusser 2002: 114 – 115) 
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5. Média a konstruování alternativní reality 

 

 „To, co víme o naší společnosti, tedy o světě, ve kterém žijeme, se dozvídáme z velké 

části prostřednictvím masmédií. Platí to nejen pro naše vědomosti o společnosti 

a dějinách, nýbrž také pro naše znalosti o přírodě.“ (Luhmann 2014: 10). Stejně tak lze 

toto tvrzení aplikovat i na politiku, jelikoţ o ní i o samotných politicích se také dozvídáme 

z médií, stejně jako o jejich kampaních, které jako svůj prostředek vyuţívají právě média. 

 Pojmem „masmédia“ Luhmann rozumí instituce, které slouţí k produkci 

komunikace díky technickým prostředkům. Mohou to být knihy, časopisy, noviny, 

fotografie, elektronické kopie, zkrátka všechny produkty tohoto druhu, které jsou vyráběné 

ve velkém počtu a nejsou určeny konkrétním adresátům, ale pokud moţno co nejširší 

skupině lidí. Ke vzniku systému masmédií vedla strojová výroba produktů, které slouţí 

jako nositelé komunikace. Klíčovým aspektem masmédií je to, ţe mezi mluvčími 

a adresáty neprobíhá ţádná přímá interakce, coţ je ideální pro manipulaci a ovlivňování 

smýšlení veřejnosti, tedy recipientů daného mediálního obsahu. Podle Luhmanna je tu ale 

díky tomu prostor pro svobodu komunikace. Jenţe je tu další důsledek, který vlastnosti 

masmédií přinášejí: „Tím vzniká nadbytek komunikačních možností, který může být 

kontrolován už jen uvnitř systému prostřednictvím sebe-organizace a vlastních konstrukcí 

reality.“ (Luhmann 2014: 11 – 12) 

 

5.1 Dvojí realita masmédií 

 

 Masmédia mají podle Luhmanna dvojí realitu. První z nich je ta skutečná realita, 

kterou tvoří fakt, ţe média nějakým způsobem produkují a vysílají informace a tyto 

informace jsou zachycovány a interpretovány. Druhou realitou masmédií a zároveň jedním 

z nejdůleţitějšíh postřehů, které jsou v Luhmannově díle pro tuto práci, je tento: „O realitě 

masmédií lze však hovořit ještě v dalším smyslu, totiž ve smyslu toho, co se pro ni nebo 

jejím prostřednictvím po druhé jeví jako realita. Řečeno Kantovou terminologií: masmédia 

tvoří transcendentální iluzi.“ (Luhmann 2014: 13) 
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 Protoţe ale masová média nemohou povaţovat sama sebe za pravdivá, nemohou se 

v tom případě spolehnout na ţádnou sebe-refenci, nýbrţ na referenci druhého; proto musí 

kromě vlastní reality konstruovat ještě jinou realitu, která stojí na základech 

konstruktivismu. Jedině pozorováním jiného objektu lze poznat, jak daný systém 

konstruuje své poznání. Protoţe ale operativní konstruktivismus předpokládá okolní, vnější 

svět, který ovšem nepovaţuje za předmět, nýbrţ nedosaţitelný horizont, nezbývá nic 

jiného, neţ realitu konstruovat a „pozorovat pozorovatele, jak konstruují realitu“. 

(Luhmann 2014: 16) 

 Operace, díky kterým si masmédia vytvářejí vlastní iluzi reality, mohou být dobře 

ukázána na příklad reportáţí z války v Perském zálivu, o které Jean Baudrillard píše ve 

svých třech na sebe navazujích esejích, které v anglické verzi vyšly pod názvem The Gulf 

War did not take place a na kterou Baudrillard aplikuje svou teorii simulace. Informace, 

které se k adresátům skrze masová média během této váky dostávaly, byly od počátku 

natolik cenzurované, ţe naprosto zkreslily skutečný obraz této konkrétní války. 

Neznamená to, ţe by Válka v Zálivu neproběhla, ale jde o její zkreslenou 

a zmanipulovanou interpretaci. Baudrillard ji však nepovaţoval za válku v klasickém 

smyslu, ale za sled událostí, které se pouze jako válka tvářily. Americká armáda, která ve 

Válce v Zálivu bojovala proti armádě irácké, se přímých bojů ve skutečnosti zúčastnila jen 

minimálně. Cílenou propagandou však bylo dosaţeno toho, ţe veřejnost skrze média 

vnímala tuto válku jako pravou, nefalšovanou. 

 Systém, ve kterém masmédia operují, funguje tak, ţe vhodně vyuţívá čas 

k vytvoření očekávání „emisí“. „Každá emise slibuje další emisi. Nikdy přitom nejde 

o takovou reprezentaci světa, jaká jest v daném okamžiku.“ (Luhmann 2014: 20) 

 

5.2 Témata a informace v masmédiích 

 

 Ačkoliv jsou masmédia operativně uzavřena, se společností přesto neztrácejí 

kontakt. Kontakt je zde realizován díky komunikačním tématům, která se zároveň liší svou 

důleţitostí a tím, zda se v těchto tématech bude pokračovat. Masmédia spoléhají na to, ţe 

podnětná témata budou v rámci společnosti diskutována, opakována a s tím zároveň 
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poroste zájem společnosti o další informace k daným tématům, které masmédia ochotně 

poskytnou. (Luhmann 2014: 22) I k takovýmto tématům se mohou vázat politické cíle, ať 

uţ jde o prosazování zákonů, nebo právě volební kampaně, kladoucí si za cíl neustále 

zviditelňovat konkrétního politika či politickou stranu včetně jejich zájmů. 

 „Témata proto slouží strukturnímu propojení s jinými společenskými oblastmi; 

a jsou přitom tak elastická a diverzifikovatelná, že masmédia mohou svými tématy 

dosáhnout do všech společenských oblastí.“ (Luhmann 2014: 22) Masmédia tedy mohou 

učinit předmětem masmediální komunikace prakticky cokoliv. Ze samotného vztahu 

masmédií s recipienty nevyplývá jakákoliv forma vzájemné komunikace, proto masmédia 

informují bez ohledu na to, co lidé chtějí, nebo naopak nechtějí slyšet, avšak právě 

v tématu politického marketingu je výhodné vyvolávat u recipientů sdělení pozitivní 

dojem, který se později projeví ve volebních výsledcích. 

 Struktury masmediálních kódů k sobě zpětně odkazují a nabízí se tak otázka, jak 

vhodně přizpůsobit informace k tomu, aby je masmédia mohla vyuţít? Informace se 

pohybují v takovém prostředí, ve kterém nutně působí vědomí a kde se odehrává určitá 

komunikace, která by bez informací probíhat nemohla. Informace jsou ale zároveň 

nezávislé na svých uţivatelích. Systém masmédií vytváří takové informace, které se 

dostávají do interakce mezi subsystémy a uţivateli. Informace jsou Luhmannem chápány 

jako výkon systému, který vytvoří obsah pro vnímání uţivatele a zůstane v jeho paměti, ať 

uţ krátkodobě či dlouhodobě. Výše zmíněná důleţitost času v systému masmédií je 

významná i pro kódování informací. Pokud je informace pouţita dvakrát a více, má sice 

stále svůj smysl, ale stává se událostí, ne-informací. Tímto postupem informace ztrácí svou 

informační hodnotu. Toto opakování vyuţivá například právě reklama, kde se vlastně 

jedná o způsob nadkódování. „Tentýž inzerát je opakován vícekrát, aby byl čtenář 

informován o hodnotě produktu způsobem, který lze opakovat.“ (Luhmann 2014: 29 – 31) 

 Skrze masmédia probíhá neustálá deaktualizace informací, kdy jsou informace 

natolik rozšířeny, ţe u lidí vzniká pocit, ţe právě jistá informace musí být známa všem. 

Masmédia ve společnosti plošně vyvolávají pocit, ţe je třeba okamţitě získávat nové 

informace. (Luhmann 2014: 32) Vzhledem k dynamice, která probíhá v dnešní moderní 

společností, jsou masová média stavěna do pozice, ve které se od nich očekává neustálý 
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přísun dalších nových informací. Média toto volání po informacích vyslyší, ale kromě 

uspokojení této lidské potřeby mohou vytvářet i názorový vzor. 

 V masmediálním systému se vyskytují různé spekulace a podezření, které se týkají 

i politického zákulisí či vlivu politické moci na média. Jejich prostřednictvím dochází 

k manipulaci s veřejným míněním, protoţe veřejnost věří tomu, co se dozvídá ve 

sdělovacích prostředcích. Podezření z manipulace je v rámci masmédií nevyhnutelné. 

Otázkou je, proč by to masmédia dělala? Mohou sledovat vlastní obchodní cíle, 

ideologické postoje, mohou se snaţit prosazovat určitý politický vliv. Masová média dbají 

na svou reputaci, ale zároveň samy sebe zrazují a dekonstruují. (Luhmann 2014: 54) 

 

5.3 Reklama v masmédiích 

 

 Co se týče reklamy v médiích, ta nefunguje tím způsobem, ţe by jen oznámila, co 

a za jakou cenu lze získat. Vyuţívá totiţ mnoho dalších prostředků, jak zapůsobit na svého 

adresáta a vhodnou cílovou skupinu. Obrazové a textové znaky reklamy vytvářejí takový 

způsob sdělování, který podporuje zapomínání a opětovné vzpomínání si na něco, co 

můţeme mít. Adresát však není k ničemu nucen, protoţe nabyl pocitu svobodné volby 

a nabízený produkt se jen jeví jako moţná volba, i kdyţ předtím vůbec neuvaţoval o tom, 

ţe by něco takového chtěl. 

 Samotný produkt, který reklama prezentuje, bývá navíc často zasunut za mnoha 

dalšími jevy a člověk se musí teprve dopátrat, o čem reklama vlastně je. Touto metodou je 

divák vtaţen do děje reklamy, svým úsilím se ho účastní a pokud úspěšně nalezne motiv 

reklamy, probouzí to u něj zájem. Pokud se jí to povede, reklama tak splnila svůj cíl. 

(Luhmann 2014: 60 - 66) 

 Aby bylo moţné prodávat stále totéţ a zajistit, ţe si takový produkt vţdy najde své 

zákazníky, musí vzniknout iluze, ţe je to něco nového, přestoţe to ve skutečnosti tak není. 

(Luhmann 2014: 66) Názorným příkladem je zde například americká firma Apple Inc. 

specializující se na vývoj hardwaru i softwaru, která má pečlivě propracovanou 

marketingovou strategii.Apple kaţdý rok vydává stále novější modelové řady svých 

produktů, které se sice v určitých parametrech liší, ale jejich funkčnost je prakticky stejná. 
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Společnosti Apple se však v oblasti prodeje svých produktů velmi daří, má široce 

rozšířenou fanouškovskou základnu a svým výrobkům vţdy dokáţe zajistit odbyt, někdy 

dokonce aţ rekordní. V případě politického marketingu je potom cílem zajistit, aby voliči 

znovu vhodili své hlasy stejné politické straně nebo politikovi, který většinou své cíle 

nemění, ale dokáţe s nimi vhodně pracovat tak, aby byly v dané situaci ţádoucí. 

 V různých oblastech masmédií reklamy pouţívají takové signály, díky kterým 

diváci bezpečně poznají, ţe se nejedná o zprávy či zábavné vysílání, nýbrţ o reklamu 

„Masmédia nejsou tedy médii v tom smyslu, že přenášejí informace od vědoucích 

k nevědoucím. Médii jsou potud, pokud připraví základní informace a pokaždé je 

aktualizují, aby se z nich dalo při komunikaci vycházet.“ (Luhmann 2014: 83) 

 Reklama je s masmédii nutně spjatá. Reklama sice má v ekonomickém systému 

vlastní trh a také cílí na určité cílové skupiny. Pokud ale chce skutečně zasáhnout své 

vlastní speciální trhy, musí tak učinit prostřednictvím systému masmédií. Mezi 

jednotlivými programovými oblastmi v masmédiích se však nejedná o konsezuální 

konstrukce reality. (Luhmann 2014: 85) 

 Soupeření politických stran, které se chtějí vzájemně nahrazovat při snaze vládnout, 

se objevuje v masmédiích, především v televizi a zprávách, na kaţdodenní bázi. Vytváří se 

tak dojem, ţe se v politice stále děje něco špatně a ţe politické strany selhávají v zásadních 

úkolech, coţ vyţaduje změnu. V politickém zřízení kaţdé země existují oţehavá témata, 

která se zdají jako zásadní, a to obzvlášť tehdy, kdyţ jsou taková témata moralizována. 

(Luhmann 2014: 97) 

 Tuto techniku vytváření špatného dojmu ze stávající politické situace bylo moţné 

spatřovat i během kampaní před prezidentskou volbou. Miloš Zeman, který ve volbě 

později zvítězil, se od začátku své kampaně věnoval kritice tehdejší vlády a jejích kroků. 

Zdůrazňoval potřebu obměny české politické reprezentace a se stupňujícím se průběhem 

kampaně ji dával stále výrazněji najevo. Tato strategie byla v Zemanově kampani 

zaměřena i na jeho hlavního protivníka, Karla Schwarzenberga, se kterým se Zeman utkal 

ve druhém kole volby. Schwarzenberg totiţ v době prezidentské volby působil jako ministr 

zahraničních věcí a viceprémier v nepříliš populární vládě Petra Nečase. Blíţe je tomuto 

tématu věnována pozornost na pozdějších stranách práce. 
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 Hlavní programové oblasti, který se masmédia věnují, jsou zpravodajství, reklama 

a zábava. Kaţdá z těchto programových oblastí mé způsoby konstrukce reality. (Luhmann 

2014: 102) Masmédia svou konstrukcí reality narušují stále vládnoucí svobodu, která je 

chápána především jako absence jakéhokoliv nátlaku. Různé ideologie, socialistické 

i kapitalistické, pouţívaly toto pojetí svobody. Problémem pro ně byl zdroj tlaku, a to buď 

právní stát nebo kapitalistická společnost. „Na tom je založena společenská „nevinnost“ 

masmédií, jejich bezelstnost, která nikoho k ničemu nenutí.“ (Luhmann 2014: 104) Ani 

reklama, stejně jako ostatní programové oblasti, nikoho k ničemu přímo nenutí. Skutečná 

svoboda se však zakládá na popisu otevřené budoucnosti, ve které je dominantní moţnost 

volby, proto je tato budoucnost zároveň neznámá. Masmédia nám nabízejí různé 

konstrukce reality, které mají vliv nejen na svobodu, ale i na to, jak můţe kaţdý člověk ve 

společnosti jednat. 
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6. Ideologie 

 

6.1 Ideologie jako soubor politických myšlenek 

 

 Termín politické ideologie v minulosti vyvolával negativní konotace, protoţe 

ideologie bývala chápána jako zbraň, která byla vyuţívána k obraně proti jiným politickým 

názorům a doktrínám. Poprvé pojem ideologie v roce 1796 pouţil francouzský filosof 

Destutt de Tracy, který jím označoval novou vědu o idejích. Tato věda si kladla za cíl 

odhalit původ myšlení a různých idejí s cílem ustanovit ideologii na stejné úrovni jako jiné 

vědy, například biologie. V 19. století tento termín rozšířil Karel Marx, který ideologii 

ztotoţnil s idejemi vládnoucí třídy společnosti, která je charakteristická vykořišťováním 

jiných tříd. Ve smyslu, v jakém ideologii pouţívali Marx a Engels, byla falešná, 

mystifikující a charakterizována tak, ţe skrývá rozporuplnost základů společenských tříd. 

Ne všechny politické názory však byly podle Marxe ideologické, například své vlastní dílo 

povaţoval za vědecké. Pozdější díla jiných marxistů však toto popírala. 

 Termín ideologie se však vyskytoval i ve slovníku liberálních a konzervativních 

myslitelů. Například Karl Popper či Hannah Arendtová ideologii chápali jako nástroj 

sociální kontroly, který se objevil v meziválečném období s nástupem totalitních diktatur. 

Liberálové později chápali ideologii jako uzavřený systém myšlenek, který odmítá 

myšlenky konkurenční. Konzervativní myslitelé zase ideologii chápali jako abstraktní 

myšlenkové systémy, které překrucují politickou realitu. Liberálové zároveň odmítali, ţe 

by liberalismus byl ideologický, a konzervativci spíše vyznávali praktický politický styl, 

nikoliv ten ideologický. Moderní význam termínu ideologie je ale neutrální a zahrnuje 

všechny politické tradice. Ideologie je v tomto společenskovědním významu pojímána jako 

názorový systém a soubor myšlenek, který slouţí jako inspirace pro politické jednání. 

(Heywood 2004: 61 – 63) 
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6.1 Ideologie a sémiotika 

 

 Jiţ od svých počátků byla ideologie jako vědecká disciplína spjata se sémiotikou. 

Sémiotická analýza ideologií je vyuţívána především v kritických studiích masových 

médií. Slovo ideologie vzniklo jako označení pro vědu o idejích. Později začal být koncept 

ideologie vnímán negativně a dodnes je tento pojem na pomezí pozitivních a negativních 

konotací. V neutrálním smyslu je ideologie systémem norem, hodnot a přesvědčení, které 

se objevují ve společnosti a v politice. V negativním významu se ideologie týká Marxe 

a Engelse, kteří ji povaţovali za soustavu klamných idejí falešného vědomí burţoazie.  

 Sémiotika by měla slouţit buď k odstranění nebo alespoň poskytnutí moţností 

k odhalení ideologie, avšak některé metasémiotické studie ukázaly, ţe je to vyloučeno. 

Demystifikování ideologie a jejích vnitřních mechanismů se věnoval například Roland 

Barthes, který ji chápal v pejorativním smyslu, anebo Umberto Eco. Barthes vnímal 

ideologii jako druhotný sémiotický systém, který závisí na konotacích. Ideologie je podle 

něj vţdy specifická pro určitou společnost a historické období, ať uţ pouţívá jakékoliv 

označující a konotace. Ideologie je tak spojena i s mýtem a rozdíl mezi těmito dvěma 

koncepty spočívá v tom, ţe ideologie se týká sporů ve společnosti a mýtus zase sporů 

s přírodou. Oba koncepty však operují v nevědomé sloţce lidské osobnosti. Pro Umberta 

Eca je ideologie kódem, který produkuje zprávy se specifickými konotacemi. Později 

popisoval ideologii jako funkci nadkódování, kde zprávy produkované primárním kódem 

nesou ještě druhý význam.  

 Některé metasémiotické studie pracují s předpokladem, ţe kaţdý diskurz má vlastní 

ideologický charakter. Podle italského filosofa Ferruccia Rossi-Landiho je sémiotika pro 

ideologii dokonce nezbytná, jinak by ideologie nedokázala vyjádřit sebesamu. Sémiotika 

však můţe být bez ideologie, jakoţto obecná věda o znacích. Přestoţe některé 

metasémiotické teorie tvrdí, ţe ideologii nelze uniknout, vědecká sémiotika však podle 

nich dokáţe její vliv alespoň neutralizovat. Ideologie ale svůj sémiotický základ sama 

zakrývá, a to tak, ţe vnímání materiální reality činí přirozeným, neoddělitelným důsledkem 

svých objektů. (Nöth 1998: 377 – 379) 

 



- 36 - 

6.2 Ideologie v dnešní společnosti 

 

 “Ideologie je systémem idejí, mýtů, které poskytují danému společenskému 

uspořádání jeho legitimitu, přitažlivost a soudržnost.” (Ftorek 2010: 56) Ve Ftorekově 

pojetí je ideologie prvkem, který spojuje odlišné sociální skupiny, díky čemuţ se zvyšuje 

zabezpečení a stabilita celého sociálního systému. Ideologie je v podstatě taková 

interpretace světa, která slouţí k podpoře zájmů konkrétní společnosti nebo skupiny lidí. 

Tato sociální skupina je elitou, která manipuluje symboly a kontroluje produkci informací 

tak, aby vyznívaly v její prospěch. (Ftorek 2010: 56) 

 Teoretik elity, italský politický vědec a ţurnalista Gaetano Mosca, vykládal své 

pojetí ideologie v konceptu „politické formule“. Stejně jako Niccolò Machiavelli, i Mosca 

byl přesvědčen, ţe vláda má být vykonávána prostřednictvím nátlaku, násilí a vynucování 

moci. Kromě toho, aby byl moderní člověk pouze ovládán a o něčem přesvědčován, 

potřebuje také disponovat vědomím legitimní moci, která drţí vládu ve svých rukou. 

„Chce, aby moc byla zdůvodněna, aby nebyla evidentní, samozřejmou a nezpochybnitelnou 

daností.“ (Petrusek 2013: 149 – 162) 

 Jiţ v roce 1883 proto Mosca tuto potřebu definoval termínem „politická formule“: 

„vládnoucí třída prostřednictvím idejí, jež jsou obecně uznávány, emocí, jež jsou společně 

sdíleny, systému věr a přesvědčení, o nichž se příliš nepochybuje, svou vlastní vládu činí 

legitimní.“ (Petrusek 2013: 149 – 162) 

 Soudrţnost společnosti a dané ideologie vychází z komunikace s veřejností, sdílení 

důleţitých informací, které mohou být často emocionálně zabarveny. Díky funkční 

ideologii má veřejnost nejen pocit sounáleţitosti, ale i bezpečí proti neznámému 

a odlišnému. Převáţná část politického diskurzu podle českého sociologa Jana Kellera 

funguje na principu soudrţnosti sociální skupiny a jejím a oddělení od subjektů, které mají 

odlišný hodnotový ţebříček. Veřejnost je tak vedena k zastávání určitých názorových 

pozic, kterým často ani nemusí úplně rozumět, přesto v ně však skutečně věří. V dnešní 

společnosti je přítomná dominantní ideologie, která je spojena jiţ s osvícenstvím. Týká se 

kapitalismu a burţoazie a charakteristické jsou pro ni aspekty jako svoboda, demokracie 

a lidská práva. Tyto mají však mají různé významy, které mohou být chápány dokonce 
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i protikladně. Jako ukázka této mnohoznačnosti významů můţe slouţit I válka v Iráku, 

která je pod velením Spojených států amerických  vedena právě za svobodu, demokracii 

a spravedlnost. (Ftorek 2010: 57) 

 

6.3.1 Rancièreova kritika Althussera 

 

 Vědecký marxismus a Louise Althussera podrobil kritice i francouzský filosof 

Jacques Rancière, a to především v knize Althusserova lekce. Zde reaguje na Althusserovo 

tvrzení, „že dějiny nedělá člověk, ale masy“. Althusser dále toto konstatování rozvádí 

v tom smyslu, ţe proletáři mají jen takovou sílu, jaká je jejich organizace, jejich Strana, jeţ 

musí být „osvícena“ teorií: masy dělají dějiny jen za podmínky, ţe jsou školené teoretiky 

a organizované Stranou. „Intelektuálové, držitelé vědecké pravdy, mají za úkol přinést ji 

lidu. V Rancièreově interpretaci toto Althusserovo tvrzení znamená, že myslí jen buržoazie, 

zatímco proletáři, kteří nebyli poučeni marxismem, nemohou vyjádřit vztahy dominance, 

kterým podléhají.“ (Fišerová 2015: 28)Rancière toto Althusserovo pojetí dělníků, kteří 

potřebují emancipační filosofii k vytvoření komunity, odmítá. 

 Podle Rancièrea si chtěl Althusser pouze zabezpečit svou moc a pozici ochránce 

intelektuálů. V tomto smyslu také  Rancière porovnává Althusserovu koncepci s Pierrem 

Bourdieuem. I Bourdieu podle Rancièrea chápal aktéry ve společnosti jako subjekty, které 

nejsou schopny samostatného myšlení. Nesouhlasí především s Bourdieovým konceptem, 

který tvrdí, ţe sociální aktéři se k pravdě ani nemohou sami dostat, jelikoţ pravdu 

o formách produkce a reprodukce kapitálu můţe postihnout pouze vědec. (Fišerová 2015: 

29) 

 

6.4 Kritika ideologie 

 

 William John Thomas Mitchell, americký profesor a historik umění zabývající se 

teorií médií  a vizuální kulturou, se pojetí ideologie věnuje ve svém spise Iconology: 

Image, Text, Ideology. Kromě Sigmunda Freuda vychází Mitchell i z Karla Marxe 
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a pracuje s tvrzením, ţe obrazy je třeba chápat jako ţivé objekty, které zásadním způsobem 

ovlivňují náš společenský i politický ţivot. Obraznost je v knize hlavním tématem, jehoţ 

protějškem a doplňkem je textualita jakoţto rival obraznosti v modu reprezentace. 

(Mitchell 1986: 3) 

 „Ortodoxní pohled je, že ideologie je falešné vědomí, systém symbolických 

reprezentací, který reflektuje historickou situaci dominance určité třídy a slouží k zakrytí 

historického charakteru a třídních vlivů tohoto systému v přestrojení přirozenosti 

a univerzality.“ (Mitchell 1986: 3 – 4) Druhý význam ideologie spočívá v její identifikaci 

s hodnotami a zájmy, které se týkají jakékoliv reprezentace reality. Znamenalo by to, ţe 

neexistuje nic mimo ideologii. Ani kritici ideologie by nemohli říci, ţe stojí mimo 

ideologii a museli by přiznat, ţe socialismus je ideologií stejně jako kapitalismus. (Mitchell 

1986: 4) 

 Mitchell v knize pracuje s oběma těmito významy za účelem jejich vzájemné 

konfrontace jejich hodnot. Provádí zde ideologickou analýzu, aby odhalil slepá místa 

různých textů a zároveň kritizoval i samotnou ideologii. 

 V rámci vztahu obrazu a ideologie je důleţitý i koncept zboţí, neboli komodity. 

K označení ideologie i zboţí pouţívá Mitchell metafory. Pro ideologii ve flusserovském 

smyslu pouţívá Mitchell metaforu camery obscury jakoţto tmavého pokoje, ve kterém se 

promítají různé obrazy. Camera obscura v Mitchellově pojetí slouţí k produkci idolů 

mysli. Idol pak zastává funkci metafory pro zboţí, přičemţ ideologie i zboţí jsou podle 

Mitchella obrazy ve dvojím smyslu, neboť jsou zároveň i místem, na kterém dochází 

k produkci obrazů. (Mitchell 1986: 66) 

 I Marxova dialektika totiţ stojí na těchto dvou termínech, tedy ideologii a zboţí, 

které propojují mysl, potaţmo vědomí, s tělesností. V Marxově analýze vědomí zastává 

ideologie klíčovou pozici, stejně jako komodity jakoţto objekty ve skutečném světě. 

(Mitchell 1986: 161) 

 Ideologie s komoditami nutně souvisí, neboť je druhem mentální aktivity, která 

promítá sama sebe do materiálního světa komodit. Komodity potom představují samotné 

materiální objekty, které jsou otisknuty, vtištěny do vědomí. Oba termíny však představují 

jisté emblémy kapitalismu, z nichţ jeden tedy působí na úrovni vědomí a druhý ve světě 
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materiálních objektů a společenských vztahů. Oba tyto emblémy jsou však falešnými 

obrazy, které Francis Bacon nazývá „idoly“. „Camera osbcura ideologie produkuje „idoly 

mysli“ a fetiš komodit funguje jako „idol trhu“. V dialektice mezi nimi se ukazuje celý svět. 

Pokud o cameře obscuře přemýšlíme jako o figurativním nástupci Platonovy jeskyně se 

svými stíny promítnutými na zeď, fetiše jsou jako objekty, které vrhají stín.“ (Mitchell 

1986: 162 – 163) 

 Jedním z nejvýznamnějších kritiků Marxova pojetí ideologie byl Louis Althusser, 

který jej kritizuje především pro jeho historicismus. Alhusser ideologii chápe jako 

konstitutivní prvek sociálního světa. Dominantní ideologie, která se ve společnosti 

prosazuje, vyuţívají ideologické státní aparáty, které zasahují do výchovy, vzdělávání, 

náboţenství, kultury, politiky a dalších sfér lidské společnosti. Ideologie si tak díky 

působení ideologických aparátů sama vytváří jedince, kteří v této ideologii ţijí. Díky nim 

ideologie funguje, protoţe bez nich by ani existovat nemohla. Tento vztah mezi subjekty 

a ideologií nazývá Althusser jako interpelaci. Skrze interpelaci se do vědomí subjektů 

dostávají „fakta” produkovaná ideologií a ideologie se zároveň snaţí toto své interpelativní 

působení skrýt, aby nedošlo k jejímu odhalení. Interpelaci se dokonce ani nemůţeme 

vyhnout, přestoţe si můţeme myslet, ţe se nás ideologie netýká. Opak je podle Althussera 

pravdou, ideologie na nás působí vţdy a její jádro je neměnné a stálé. (Fulka 2002: 30 – 

32) 

 Samotný koncept ideologie je zakotven v mentální aktivitě a v idejích, které 

vytvářejí materiál zpracovávaný myšlenkami. Lidská mysl podle Mitchella chápe a vidí 

takové ideje jako formy obrazů, obrazové, grafické znaky, které jsou promítány na 

příslušné médium, kterým je naše vědomí. Ideologie jakoţto věda o idejích se tak ve 

výsledku stává ikonologií, která je v Mitchellově pojetí teorií obraznosti. „Není 

samozřejmě nezbytné přemýšlet o idejích jako o obrazech, ale je to extrémně lákavé 

a většina teorií mysli v některém bodě najde sama sebe buď jako vzdávající se tomuto 

pokušení, anebo odmítající jej jako druh psychologické idolatrie – což může být nazýváno 

jako „eidolatrie“ neboli „ideolatrie“. (Mitchell 1986: 164) 

 Pojem ideologie vznikl jiţ v osvícenství, kdyţ tento termín poprvé pouţili 

intelektuálové během Francouzské revoluce. Vytvořili tento termín jako návrh označení 

pro ikonoklastickou vědu o idejích, která by pomohla vyřešit sociální problém ve prospěch 
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materialistické a empirické vědy. Ideologie měla slouţit jako nástroj k odlišení pravdivých 

idejí od falešných podle jejich vztahu s externí realitou. (Mitchell 1986: 165) 

 „Ideologie, která začíná historicky jako ikonoklastická „věda o idejích“, navržená 

k převrácení „idolů mysli“, skončila charakterizována jako samotná nová forma idolatrie 

– ideolatrie.“ (Mitchell 1986: 167)  

 Marx však povaţoval ideologii především za druh falešného vědomí romantických 

idealistů, kteří se obrátili proti ideologům Francouzské revoluce. Je to podle něj dokonce 

německá ideologie Mladých Hegeliánů, kteří na rozdíl od Marxe nepochopili, ţe revoluce 

na úrovni vědomí a idejí nemůţe nastat bez materiální revoluce ve společnosti. 

„V charakteristicky syntetickém a kritickém pohybu Marx odmítl jak pozitivní vědu 

ideologie, promyšlenou díky Francouzskému osvícenství, i prostou negaci této vědy jako 

ideolatrickou iluzi anglických a německých reakcionářů, a vyvinul na jejich místě pojem 

ideologie jakožto klíčového termínu v novém druhu vědy, negativní, interpretační vědy 

historického a dialektického materialismu. Tato věda budoucnosti však musela pracovat 

s poezií minulosti v promýšlení svého centrálního konceptu ideologie.“ (Mitchell 1986: 

167) 

 

6.5 Ideologie v reklamě 

 

 Marx tedy řekl: „Produkt se stává zbožím, tedy pouhým momentem směny. Zboží je 

přeměněno do směnitelné hodnoty. Aby se zboží vyrovnalo samo se sebou jako se 

směnitelnou hodnotou, je směněno za symbol, který jej reprezentuje jako směnitelnou 

hodnotu jako takovou. Jako takto symbolizovaná směnitelná hodnota, může být potom 

směněno v konečných relacích za kteroukoli jinou komoditu.“ (Williamson 1978: 11) 

 K těm nejdůleţitějším aspektům naší doby patří reklamy, které reflektují ţivot naší 

civilizace. Reklamám se nelze vyhnout, protoţe jsou nejen v médiích jako noviny nebo 

televize, ale i přímo vystavené v našem okolí, díky čemuţ na nás mají obrovský vliv. 

Jelikoţ existují ve více médiích najednou, získávají tak vlastně jakousi vlastní nezávislou 

realitu, kteá je spojuje s našimi vlastními ţivoty. Nejen, ţe reklamy vyuţívají různá média, 
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ale mají i různý obsah, vysílají tedy různé zprávy o nejrůznějších produktech. (Williamson 

1978: 11) 

 „Očividně mají funkci, kterou je prodat nám věci. Mají ale i jinou funkci, která, 

věřím, v mnoha směrech nahrazuje tradiční naplnění uměním nebo náboženstvím. Vytváří 

struktury významu.“(Williamson 1978: 11 – 12) Podle Williamsonové musejí reklamy 

vyjadřovat určité názory či tvrzení ze světa věcí, ze kterého nám jisté věci chtějí prodat. 

Například tím, ţe auto nazvou spořivé či chytré díky jeho úspoře paliva. Taková reklama 

samozřejmě vyzdvihuje uţitnou hodnotu vozu, kterou se nám snaţí přiblíţit v lidských 

termínech. 

 Tato funkce vyjadřování v „lidských termínech“ se zdá být o to snazší, jelikoţ se 

týká skutečných lidí se skutečnými lidskými vlastnostmi. Důleţité zde proto je to, jak 

důmyslně, vtipně či působivě lze vyjádřit tyto vlastnosti tak, aby byly skutečně věrohodné. 

 „Reklamy nám kromě spotřebitelského zboží prodávají ještě něco jiného: 

poskytováním struktury, které jsme my a dané zboží zaměnitelné, nám prodávají nás 

samé.“ (Williamson 1978: 13) 

 Ve skutečnosti tkví odlišení mezi jednotlivými lidmi v jejich rolích v procesu 

produkce, konstituuje se tedy mezi lidmi jakoţto pracovníky. Jenţe v naší společnosti, ve 

které kvůli reklamě vznikly různé falešné kategorie, se lidé liší v produktech své práce 

a v konzumaci určitého zboţí. „Tedy místo toho, aby byli lidé ztotožněni s tím, co 

produkují, lidé se sami identifikují s tím, co konzumují.“ (Williamson 1978: 13) 

 Podle Williamsonové jsou rozdíly v naší společnosti stále třídního charakteru, 

avšak uţívání různých výrobků ve způsobu vytvoření vlastní třídy nebo skupiny ji 

překrývá ideologií. Máme potřebu někam ve společnosti patřit, někam zapadat, být mezi 

svými, coţ nemusí být vţdy snadné. Proto nám můţe být nabídnuta i imaginární sociální 

skupina, do které se podle našeho názoru hodíme. Do jisté míry toto poskytují i masová 

média, která tak mohou pozitivně působit na naše ţivoty. Pozitivně v tom smyslu, ţe nám 

poskytnout jakousi útěchu v tom, ţe někam patříme, někdo nám rozumí. (Williamson 

1978: 13) 

 „Odlišujeme sami sebe od jiných lidí tím, co kupujeme. V tomto procesu se stáváme 

ztotožněnými s produktem, který nás odlišuje; a to je druh totemismu.“ (Williamson 1978: 
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46) Můţe to znamenat nejen to, ţe člověk pouţívající prací prášek A neupřednostnil prací 

prášek B. Také to ale můţe znamenat, ţe volič krajně levicové politické strany by se 

zřejmě jen velmi těţko ztotoţnil s hodnotami a postoji, které zastupuje subjekt na opačné 

straně politického spektra. 

 Díky reklamě se totemismus stává součástí ideologie. Nefunguje to ale tak, ţe si 

vybereme jistý produkt, díky kterému se zařadíme do příslušné skupiny, nýbrţ tak, ţe 

předtím se cítíme být součástí jisté skupiny, která sdílí určité hodnoty a postoje, a z toho 

důvodu jednáme tak, jak jednáme. (Williamson 1978: 47) 

 Reklama je podle Williamsonové v podstatě jen nosičem sdělení, tedy oné zprávy, 

která se za ní skrývá. Místo pojmů „forma“ a „obsah“ reklamy pouţívá Williamsonová 

právě pojmy označující a označovaný. „Označující jsou věci, zatímco forma je neviditelná; 

označované jsou ideje, zatímco obsah implikuje materiálnost. Zatímco forma a obsah jsou 

navíc viděny jako oddělitelné a jejich konceptuální jednota je opozicí (forma vs. obsah), 

označující a označované jsou materiálně neoddělitelné, protože jsou k sobě vázány ve 

znaku, který je jejich totalitou.“(Williamson 1978: 17 – 19)Williamsonová proto zkoumá 

úlohu označujících a jejich systémů v reklamách.  

 

6.5.1 Sémiotika v reklamní ideologii 

 

 „Technika reklamy je korelací pocitů, nálad nebo atributů k hmotným objektům, 

spojující možné nedostupné věci s těmi, které jsou dostupné, a uklidňování nás, že to 

nedosažitelné je na dosah.Není to reklama, která evokuje nějaký pocit, ale jednoduše 

evokuje ideu pocitu; využivá pocit jako znak, který ukazuje na produkt. Emoce je ale 

slibovaná, i když si produkt koupíte. Takže pocit a produkt se stávají zaměnitelnými jako 

označující/označované.“ (Williamson 1978: 31) Na tomto místě lze spatřovat i paralelu 

s politickým marketingem, respektive s volebními kampaněmi. V průběhu politických 

kampaní je občanům, voličům, něco slíbeno, avšak ne vţdy k naplnění předvolebních slibů 

skutečně dochází. V případě prezidentské kampaně Karla Schwarzenberga, která 

prezentovala jeho cíle, se však uţ nedozvíme, zda by tyto cíle byly naplněny nebo 

sledovány, protoţe Schwarzenberg českým prezidentem zvolen nebyl. 
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 Podle Williamsonové existují dva způsoby, jak spojit produkt s emočním 

referentem. Buď si můţeme něco koupit, protoţe máme dobrou náladu, anebo můţeme mít 

dobrou náladu, protoţe jsme si něco koupili. V prvním případě se zakoupená věc netváří 

jako znak, který značí něco víc, protoţe jsme dobrou náladu měli uţ předtím neţ jsme si to 

koupili. Je to znak pocitu, kterým je referent. Ve druhém případě, pokud u nás zakoupená 

věc vyvolá dobrou náladu, stává se tato věc něčím více neţ jen znakem, proniká do 

referentu a stává se aktivní součástí reality. (Williamson 1978: 36 –37) 

 Pokud se v této souvislosti opět obrátíme k politickým kampaním, i zde vidíme 

aplikovatelnost této myšlenky. Občané volí své preferované kandidáty nebo politické 

strany podle toho, ţe buď cítí potřebu prosazování jejího politického programu, anebo 

chtějí prosadit někoho názorově blízkého jim samým. Lze však také volit i bez jasného 

záměru a rozhodování, tedy volit náhodně a aţ později zjistit, zda pro nás byla správná, 

anebo naopak špatná volba podle toho, jaký politický program daný politik nebo strana 

prosazuje. 

 „Produkty jsou uzpůsobeny k tomu, aby byly schopné zakoupit věci, které si vy 

koupit nemůžete. To je staví do pozice, ve které vás nahrazují; dělají za vás věci, které vy 

dělat nemůžete. Existuje reklama na mraženou zeleninu, která říká, že „Hrášek Birds Eye 

udělá všechno proto, aby přitáhl pozornost vašeho manžela“. Vy byste pravděpodobně 

udělali všechno k přitáhnutí pozornosti vašeho manžela. Žena a hrách Birds Eye jsou 

vytvořeny jako zaměnitelné; hrášek reprezentuje to, co žena nemůže udělat, mají stejný cíl: 

přinutit manžela, aby si všiml něčeho u večeře. Ona musí koupit hrášek a nechat jej, aby 

pro ni koupil lásku. Jsou proto zaměnitelné jak s láskou, tak i s ní: znamenají a nutí ji 

znamenat.“(Williamson 1978: 38) 

 Další podobnost s politikou můţeme vidět I zde. Konkrétní politické činitele volíme 

proto, aby za nás vykonávali něco, co my sami dělat nemůţeme, k čemu nemáme mandát 

ani legitimní moc. I proto volíme volíme takové politiky, kteří říkají, ţe budou prosazovat 

a dělat to, co bychom na jejich místě dělali my sami. 

 Znak slouţí k tomu, aby pro někoho něco zastoupil. Potřebuje tedy někoho, pro 

koho by něco znamenal, tedy konkrétního adresáta, pro kterého má v jeho systému názorů 

a přesvědčená význam. Objekt tedy nahrazuje či stojí místo něčeho, například místo obrazu 

nebo jistého pocitu. Produkt reklamy pak slouţí k tomu, aby nahradil tento objekt 
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a přivlastňuje si význam ono obrazu či pocitu. Význam  znaků však závisí jen na nás a na 

naší kooperaci při výměně objektu za produkt. Reklama se snaţí o to, aby přeměnila 

produkty z označovaných na označující. (Williamson 1978: 40) 

 Judith Williamsonová však nechápe lidské subjekty jako pouhé adresáty a příjemce 

reklamních sdělení, nýbrţ i jako přímé tvořitele jistých významů. Význam však tvoříme 

díky tomu, ţe na nás reklamy promlouvají a působí, takţe si sami formulujeme to, co se 

nám snaţí reklama říct, proto jsme přímo aktivními adresáty reklamy. Popisuje tak, jak si 

tvoříme význam produktu v reklamě, jak si bereme význam z daného produktu, jak jsme 

sami tvořeni reklamou či jak tvoříme sami sebe v reklamě. (Williamson 1978: 41) 

 Z povahy toho, jak nás působí reklamy, je zřejmé, ţe sémiotika je neoddělitelně 

spjata s psychologií. Jejich spojení se děje právě skrze ideologii, která je tím, čeho si 

nejsme vědomi. Jenom ideologii totiţ nevnímáme právě jako ideologii, protoţe uniká 

našemu pohledu. Její neviditelnost spočívá v tom, ţe my sami jsme aktivní součástí 

ideologie a nenahlíţíme ji zvenčí, ale neustále ji obnovujeme, prochází skrze nás. „Je 

založena na klamných předpokladech. Může to být objasněno takto: je velký rozdíl mezi 

říkáním, že něco je pravda (což připouští potenciál opaku) a říkáním, že pravda je něčím, 

co nepotřebuje být zpochybňováno – což nepřipouští nic a také nic netvrdí. V ideologii jsou 

vytvořeny předpoklady o nás, které nezpochybňujeme, protože je vidíme „už“ jako 

pravdivé.“ (Williamson 1978: 41) 

 Reklamy také vytvářejí „jiţ hotové“ předpoklady o nás samotných, které nás 

popisují například jako konzumenty s jistými hodnotami, podle kterých se při nakupování 

řídíme. Zdá se nám, ţe ve všem máme moţnost širokému výběru, ale to je pouze iluze, ve 

které jsme chyceni jako v síti. Právě svoboda je totiţ základním prvkem ideologie, díky 

kterému ji nevnímáme a přinášíme tak dané reklamě její úspěšnost. Reklama nám 

v podstatě říká, ţe vzhledem ke svobodnému soutěţení produktů na trhu jsme i my sami 

svobodní, abychom si mohli tyto produkty vybírat podle naší libosti. Jenţe uţ to, ţe si 

vybíráme z určité nabídky produktů znamená, ţe jsou pro nás předpřipraveny způsoby 

(tedy produkty), kterými vytváříme sami sebe, náš postoj a způsob ţivota, tedy i naši 

image. „Jinými slovy, kde jsou hodnoty ideami, jsou zvěčněny naším neustálým 

„dešifrováním“ či „dekódováním“ znaků. Reklama k tomu poskytuje svrchovanou arénu: 

„metastruktura“, kde význam není jen dekódován v rámci jedné struktury, ale přenesen, 
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aby vytvořil další. Vždy jsou zapojeny dva systémy významů: „referenční systém“ 

a „systém produktu“.“ (Williamson 1978: 42 –43) 

 „Ideologie „Referenčního systému“ je proto vždy regenerována v našem vztahu 

k reklamě. Věci pro nás „znamenají“ a my dáváme tento význam produktu na základě 

iracionálního duševního skoku zprostředkovaného formou reklamy.“ (Williamson 1978: 

43) Uţ jen to, ţe provádíme takovouto záměnu významu znamená, ţe se sami účastníme 

procesu, skrze který se formuje samotná ideologie, tvrdí Williamsonová. Vztah mezi 

subjektem, tedy lidskou bytostí, a ideologií charakterizuje jako vzájemnou závislost. 

Jestliţe mluví o ideologii, automaticky do toho zahrnuje i tvoření subjektu. A jestliţe 

hovoří o subjektu, zahnuje do toho nejen to, ţe subjekt disponuje určitou ideologií, ale ţe 

je touto ideologií zároveň tvořen. (Williamson 1978: 44) 

 „Pokud význam reklamy existuje v transformaci významu mezi znaky a pokud se 

tato transformace odehrává v nás – (tedy, že označované existuje v transformačním 

prostoru a my, jakožto subjekty, jsme v něm také konstituováni) – umisťuje nás to do 

prostoru označovaného: což vede ke zkoumání nás samých jako označovaných skrze 

transakce.“ (Williamson 1978: 45) 

 Ideologie v reklamě působí tak, ţe nás nechává myslet si, ţe jsme výjimeční. Ve 

skutečnosti jsme ale součástí davu jiných lidí, kteří mají ten pocit taky. Máme tendenci být 

ve společnosti individualizováni a reklamy přesně podle toho fungují, dávají nám pocit, ţe 

je něco vytvořeno a nabízeno přesně na míru pro nás. Ekonomika i politika usilují o to, 

abychom byli tímto způsobem fragmentarizovaní, ale abychom zároveň spadali do určitých 

kategorií spolu s dalšími lidmi. Právě ideologie funguje tak, ţe nás přesvědčí o naší 

jedinečnosti a svobodě volby a udrţuje v nás tento mýtus, ţe jednáme podle našeho 

vlastního uváţení a přesvědčení. Jenţe takové přesvědčení je ideologické, neboť je sdílené, 

ačkoliv si to nemusíme uvědomovat. (Williamson 1978: 53) 

 „V reklamě je nám řečeno, že si opravdu vybíráme, jsme svobodná individua, máme 

vkus, styl, jedinečnost a že se podle toho budeme chovat. Jinými slovy, nadáni kvalitami 

spojenými s produktem jsme projektováni jako jeho kupující, přesně proto, že vzhledem 

k tomu, že máme přesvědčení implikované v reklamě, budeme se chovat v souladu s nimi 

a koupíme onen produkt, který ztělenuje tato přesvědčení. Je to něco jako „dvojitá 

vazba“.“ (Williamson 1978: 53) Samotná reklama nás vytváří a my se dostáváme do 
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procesu jejího pouţívání. Jsme označováni tím, ţe reklamě dodáváme signifikaci. Jsme 

aktivní adresáti, kteří si v reklamě vytvářejí vlastní významy a díky tomu na nás reklama 

tak apeluje. (Williamson 1978: 55) 

 Reklamy nás uzavírají ve světě plném signifikace, který je třeba rozluštit, dešifrovat 

a interpretovat. Naše okolí, města a ulice mají i symbolickou podobu a disponují 

symbolickými významy, namísto pouhým materiálním obsahem. Williamsonová popisuje 

svět, ve kterém ţijeme, jako by byl sestavený z puzzlí, kde musíme postupovat krok po 

kroku a dešifrovat dílek po dílku, abychom se dostali k dalším významům. „Sémantické 

universum poskytnuté přírodou je nyní potlačeno symbolickým systémem: tím, do kterého 

je vložen status „Přirozený“.“ (Williamson 1978: 71) Kaţdý dílek puzzle, ze kterých naše 

okolí sestává, má vţdy jen jediné řešení, jediný moţný tvar, který je určován jeho okolními 

dílky. Reklamy nás provázejí na cestě k nacházení a odhalování těchto jednotlivých dílků, 

které můţe být chápáno například jako pochopení vtipu, na který reklama naráţí.  

 Vtipům v reklamách ale vţdy něco chybí, obsahují v sobě jistou absenci a nutí nás 

přijít na to, co zde chybí, coţ je právě význam. Musíme se dostat k pointě vtipu 

prezentovaného v reklamě, jinak pro nás zůstává absurdním. Absence v reklamě je jako 

dílek verbálních puzzlí, které implikují něco chybějícího, tedy to, co je daným vtipem 

myšleno. Všechny reklamy jsou znaky, ale právě tento druh reklam, které vyuţívají vtipy 

s (dočasnou) absencí významu na nás působí tak, ţe skrze ně můţeme uchopit referent 

samotné reklamy. (Williamson 1978: 72) 

 Znaky v reklamě odkazují na skutečné věci, na které se lze odkázat v naší okolní 

realitě. Tyto předměty fungují jako symboly, které ale nereprezentují skutečné místo těchto 

předmětů v našem ţivotě, ale ideologicky získávají novou pozici, díky které znamená ještě 

něco dalšího, něco nového. Ideologie reprezenzuje vztahy mezi skutečnými věcmi, avšak 

tyto vztahy jsou pouze imaginární. Díky tomu, ţe reklamyv sobě obsahují skutečné věci, 

vytvářejí i zdání skutečných významů. „Proto je tak těžké ideologii vypíchnout či rozplést: 

protože neustále reinterpretuje, zatímco pouze tvrdí, že re-prezentuje realitu. 

A v samotném nastavení znaku jako jednoduché reprezentace „reality“ přispívá 

ideologickému nároku „transparentnosti“ a „očividnosti“.“ (Williamson 1978: 74) 

 Abychom mohli doplnit chybějící dílky do puzzlí vytvořených reklamami, musíme 

znát pravidla hry. Musíme vědět, co máme dešifrovat a co je třeba doplnit. Reklamy 



- 47 - 

vytvářejí určitou vědomost, která vţdy pramení z něčeho, co je nám uţ z dřívějška známé 

a můţe být chápáno jako pravda v samotné reklamě. Ideologie funguje v kruhovém pohybu 

tak, ţe reprodukuje ideje, které jsou ale ve společnosti jiţ známé a jejich existence stále 

trvá, protoţe jsou pouţívány. Tato struktura ve své bezčasovosti vystupuje z historie, 

ačkoliv v ní přesto existuje. Nemůţe však dát najevo, ţe i samotná ideologie měla nějaký 

počáteční bod, ve kterém vznikla, protoţe by tím popřela svou nevyhnutelnost. Ideologie 

proto musí působit bezčasově, i kdyţ je tak nazírána pouze zevnitř. (Williamson 1978: 99) 

„Celý systém propagace/reklamy je skvělý rekuperátor: bude fungovat na úplně každém 

materiálu, odrazí se zpět nezraněný jak od  zákonů omezujících reklamu, tak od kritiky jeho 

základní funce (jako je tato) právě kvůli způsobu, jakým vyprazdňuje historický význam ze 

struktur.“(Williamson 1978: 167) 

 

6.6 Klonování obrazů a teroru 

 

 William John Thomas Mitchell hovoří o konceptu klonování teroru, který 

představuje ve své knize Cloning Terror: The War of Images, 9/11 to the Present. 

Rozlišuje zde dobu před 11. zářím 2001, tedy před teroristickými útoky na Světové 

obchodní centrum v New Yorku, a dobu po něm. Před tímto dnem, který se nesmazatelně 

vryl do paměti nejen amerických občanů, ale i celého světa jako zlomový bod, kdy naplno 

propukla válka proti terorismu, bylo hlavním mediálním tématem v USA klonování 

a výzkum lidských kmenových buněk. Tehdejší prezident Spojených států George Bush 

dokonce nevěnoval náleţitou pozornost varováním před teroristickými útoky právě i kvůli 

tématu klonování, ke kterému se stavěl velmi negativně. Během jednoho dne se však toto 

celospolečenské téma změnilo a do popředí mediálního zájmu se dostal terorismus.  

 Tato dvě témata, klonování a terorismus, se však dokonce začala spojovat, a to 

v oblasti populární fikce. Objevovaly se smyšlené příběhy, například takové, podle kterých 

Usáma bin Ládin, strůjce teroristických útoků z 11. září 2001, naklonoval Adolfa Hitlera, 

aby se stal bin Ládinovým poradcem. „Klonování a terorismus se spojily jako formy 

extremismu a jsou sloučeny jako formy radikálního zla, kdy klonování je plné sexuálních 
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a reprodukčních tabu a terorismus demonických, dokonce až satanických nádechů.“ 

(Mitchell 2011: 16 – 18) 

 Klonování i terorismus mají podle Mitchella společné to, ţe jsou naplněny 

ideologickými a mytologickými konotacemi. Oba tyto pojmy jsou ikonickými koncepty, 

které jsou schopné vyvolat hluboké neshody v celém politickém spektru, a to především 

proto, ţe jsou to koncepty velmi radikální. Vyvolávají asociace s „hraním si na boha“ kvůli 

rozhodování o ţivotě a smrti jiných lidských bytostí. A to nejen ve formě laboratorní 

reprodukce pomocí klonování, ale i ve formě téměř identických válečníků z řad extremistů, 

kteří jsou schopni podniknout sebevraţedné atentáty s cílem usmrtit i jiné lidi. Mitchell zde 

spojuje dvě linky, z nichţ jedna se týká války proti teroru, která započala v éře Bushova 

prezidentství. Sjednotila velkou část populace v reakci na teroristické útoky. Druhou 

linkou je potom výzkum lidských kmenových buněk, který sjednotil další část populace, 

která bránila vědecké výsledky, které se týkaly ţivota a reprodukce. První rok Bushova 

prezidentsví se týkal právě bioetiky a klonování, ale pak přišel zlom a zbytek jeho 

volebního období se nesl ve znamení války proti terorismu, čímţ dokázal na svou stranu 

získat velký počet stoupenců. (Mitchell 2011: 19) 

 Koncepty klonování a terorismu jsou podle Mitchella spojeny hluboce v naší 

kultuře. I Michel Foucault přišel s pojmem „biopolitiky“, tedy programu vládnoucí moci, 

který se věnoval zdraví, porodnosti či dlouhověkosti společnosti. Také éru studené války 

mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem Mitchell nazývá jako éru 

biokybernetické reprodukce, jejíţ předchůdkyní byla moderní éra mechanické reprodukce, 

jak ji definoval Walter Benjamin. Toto období je charakteristické masovou průmyslovou 

výrobou, stejně jako mechanickou reprodukcí obrazů za pomoci přístrojů jako je fotoaparát 

nebo videokamera. V éře biokybernetické reprodukce však dochází k produkci 

biologických materiálů a produkce obrazů se stává výsadou elektronických přístrojů 

a digitalizace. Do toho zapadá i terorismus, který podle Mitchella dokázal manipulovat 

veřejným míněním jiţ minimálně od Velké francouzské revoluce. Současný teorismus však 

funguje na bioinformatické bázi a je vnímán spíše jako nákaza či virus. Svůj podíl na tom 

nese i digitalizace a internet, díky kterému se obrazy terorismu šíří obrovskou 

a nekontrolovatelnou rychlostí. Proto je terorismus popisován v konotacích jako virus či 

rakovina a stává se tak vlastně bioterorismem. V definici bioterorismu nejsou tolik 

podstatné zbraně, ale právě jeho psycho-biologický základ. Terorismus se snaţí šířit strach 
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napříč celou společností, demoralizovat ji a podnítit politické změny reţimů. Velmi silně 

proto terorismus působí i na úrovni lidské imaginace. (Mitchell 2011: 19 – 21) 

 Klonování se stalo metaforou pro veškeré kopírování, imitaci či reprodukci 

výrobků a obrazů, která se v současné společnosti odehrává. Podle Mitchella tak tento 

pojem funguje jako jistý metaobraz, protoţe klonování je vlastně obrazem toho, jak se 

vytvářejí obrazy. I v programu Adobe Photoshop existuje nástroj pro kopírování částí 

upravovaného obrazu, který je pojmenován jako „klonovací razítko“. Pojem klonování se 

tak stal přirozenou součástí naší kultury, která je orientovaná na masovou produkci. 

(Mitchell 2011: 22) 
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7. Technické obrazy a reklama 

 

 Marshall McLuhan: „Reklamy jsou zdaleka nejlepší částí jakéhokoliv časopisu nebo 

novin. Více bolesti a myšlenek, více vtipu a umění jde do výroby reklamy než do jakékoliv 

funkce prózy v tisku nebo časopisu.“ (Kornberger 2010: 253) 

 

 V souvislosti s reprodukcí technických obrazů v moderní společnosti, konkrétně 

fotografií a filmu, hovoří německý filosof Walter Benjamin o auře. Nejen umělecká díla, 

ale i přírodní scenérie, se kterými se člověk v ţivotě setkává, podle Benjamina produkují 

auru, kterou člověk při jejich pozorování pociťuje. Aura takového výjevu je způsobena 

originalitou, jedinečností a neopakovatelností takového záţitku, který neproţíváme na 

kaţdodenní bázi. Fotografická díla však podle Benjamina ztrácejí tuto auru, coţ je 

způsobeno právě jejich hromadnou reprodukcí v současnosti, kdy vzniká tolik kopií, ţe se 

vytrácí původní originál. Přesto však fotografie aurou disponují, a to především tehdy, 

kdyţ zachycují lidskou tvář. Mohou to tedy být například klasické fotografie v rodinném 

albu, které evokují vzpomínky na minulé doby nebo blízké osoby, které mohou být jiţ po 

smrti. 

 Fotografie s portrétem člověka však mohou být i obrazy vyuţívané pro reklamní 

účely. V takovém případě je třeba tyto obrazy chápat v určitém smyslu, který podněcují 

například i slogany, které se u nich vyskytují. Typickým příkladem proto můţe být i plakát 

či billboard politika se sloganem, který jej provází jeho předvolební kampaní. Pokud je na 

takovém obrazu zachycena známá osoba, propůjčuje svou auru celému obrazu. Aura je 

prostřednictvím této osoby vysílána směrem k recipientovi sdělení, u kterého vytváří pocit 

větší důvěryhodnosti, blízkosti nebo sympatií. (Benjamin 1979: 17 – 49) 

 Percepční obrazy podle W. J. T. Mitchella spadají do propagandy. Ta má velmi 

blízko k reklamě, respektive reklama jako způsob přesvědčování s pomocí médií se blíţí 

propagandě, která často neprodukuje pouze komerční postoje. Účinnost komunikace 

s vyuţitím propagandy spočívá v tom, ţe míří na lidské emoce a zároveň prezentuje 

racionálně se jevící argumenty, ať uţ jsou ověřené, či nikoliv. Tento aspekt a způsob 



- 51 - 

fungování propaganda sdílí s reklamou, proto jsou si obě tyto formy komunikace velmi 

podobné. (Jowett, O„Donnell 2006: 1) 

 Reklamu dnes nalezneme úplně všude, týká se všech směrů lidské existence, od 

zábavy, přes vzdělávání, politiku aţ po umění. Přestoţe se počátky reklamy nesly pouze 

v oznamovacím duchu, který jednoduše prezentoval samotný produkt, reklama se vyvinula 

do samostatného odvětví profesionalizované lidské činnosti. Svůj podíl na tom nesla 

průmyslová revoluce a obrovský technologický rozmach v moderní společnosti, který 

zapříčinil vznik konkurenčních bojů a přetahování se firem o zákazníky. Z toho důvodu 

bylo třeba zdokonalit reklamní průmysl do takové míry, aby reklamy co nejúčinněji 

působily na spotřebitele. K dosaţení poţadovaného účinku bylo zapotřebí vyuţívat 

i poznatky psychologie, sociologie, matematiky, neurovědy a dalších vědních oborů. 

 Vlastnosti a charakter produktů jsou prezentovány tak, aby za nimi byl příběh, 

určité hodnoty nebo identifikace s určitou sociální skupinou. Proto se jednotlivé značky 

zaměřují na to, aby dobře vybudovaly svou image, která bude shodná s image a hodnotami 

jejich cílové skupiny. Doménou politiky a politických stran je právě takový způsob 

segmentace společnosti podle názorů a hodnot, které určitá skupina lidí zastává. Čím 

dokonaleji je komunikace těchto názorů propracována, tím obtíţněji si člověk uvědomuje, 

jakým způsobem je manipulován k tomu, aby zvolil konkrétní nabízenou moţnost volby.  

 Kaţdý člověk má specifický ţebříček hodnot, tedy určité ţivotní postoje, podle 

kterých se řídí a jedná. Jsou to v podstatě priority, podle kterých se kaţdý při svém 

rozhodování orientuje. Kaţdý z nás povaţuje za důleţité a nezbytné různé věci a naše 

priority tak logicky nemohou být vţdy v souladu s prioritami ostatních lidí. Ty se mění 

v závislosti na výchově, sociálním prostředí, ale i finančním zabezpečení a s tím spojeným 

společenským postavením. Rozrůzněnost hodnot lze pozorovat i v politickém spektru, kde 

strany i jednotliví politici zastávají různé hodnoty a názory. Záleţí jen na tom, jak dobře je 

dokáţou prosazovat, aby se s nimi mohli jejich voliči ztotoţnit. I během přímé 

prezidentské volby došo k výrazným názorovým rozdílům, a to především mezi příznivci 

Karla Schwarzenberga a Miloše Zemana, kteří se spolu utkali i ve druhém kole voleb.  
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7.1 Vizuální sémiotika, sémiologie a mytologie 

 

 K analýze vizuálních reklamních materiálů je vyuţívána sémiotika jakoţto systém 

vztahů mezi vizuálními jednotkami, které vytvářejí určitý význam, smysl. Zajímavé 

příklad vyuţití sémiotiky v reklamní analýze nám poskytuje například společnost Flamingo 

International a její Commitment to Irony: A Semiotic Analysis of Diesel Advertising
6
, 

sémiotická analýza reklamní kampaně módní značky Diesel z roku 2002. U reklamy si 

podle této studie vţdy můţeme povšimnout, ţe postavení zobrazovaných věcí či osob je 

vţdy do detailu promyšleno. I kdyţ některé reklamy zobrazují lidské bytosti či jejich tváře, 

není jejich provedení podobné klasickým portrétům, ale spíše tablům. Jejich cílem totiţ 

není v divákovi vzbudit pocit, aby zkoumal i jejich sebemenší detaily. Často se však jedná 

o směs umění a digitálně upravených fotografií.  

 Důleţitým prvkem reklamy jsou podle Flamingo International její konotace, které 

produkuje směrem ke svému recipientovi, aby v reklamě mohl nacházet různé významy, 

kdyţ se nad ní zamyslí nebo si ji déle a pozorněji prohlíţí. V tomto ohledu se reklamy 

odkazují na Umberta Eca a jeho Meze interpretace, podle něhoţ jsou některá díla, v jeho 

terminologii tedy texty, rigidnější neţ jiná. Přesto se ale vizuální reklamy snaţí, aby je 

jejich recipient „četl“ v takovém smyslu, v jakém si přejí. 

 Pokud reklamy obsahují i slogany, řídí se i jejich celkové čtení románským stylem, 

který v naší společnosti pouţíváme. To znamená, ţe obrazy i texty jsou čteny zeshora dolů 

a zleva doprava. V pozici nahoře či vlevo bývají hlavní slogany, které Roland Barthes 

popisuje jako kotvy či opory významu celé reklamy. Diváka tento hlavní slogan upoutá 

jako první a slouţí k tomu, aby v něm probudil preferované významy a tedy porozumění, 

o co se v celém reklamním vizuálu jedná. Tento typ textu můţe být ideologický a naviguje 

diváka k předem zajištěným významům, které reklama evokuje. Jistou mezihru mezi 

textem a obrazem zase zajišťuje druhý typ sloganů, přenosy či štafety, které mohou vyvolat 

                                                 

6
WILLIAMSON, Judith; BARTHES, Roland. Commitment to Irony: A Semiotic Analysis of Diesel 

Advertising.  
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mnoho různých interpretací, pokud jsou pouţity samy. Slogany mívají mnoho 

sémiotických významů, které divák při pozorování reklamy odhaluje.  

 Vyuţití vhodné pozice sloganů a postup jejich čtení tak, jak o nich hovoří Roland 

Barthes, lze pozorovat i u vizuálních materiálů politických kampaní, například právě 

u předvolební prezidentské kampaně Karla Schwarzenberga. Nápis „Volím“ v levém 

horním rohu obrazu, který je na obrázku č. 5, okamţitě recipientovi tohoto sdělení osvětlí, 

o jaký druh vizuálu se jedná. Bude mu tedy okamţitě jasné, ţe se jedná o obrazový 

materiál předvolební kampaně, který má jasně vyjadřovat voličské preference a nabádat 

diváky tohoto obrazu k tomu, aby se připojili k jedné části společnosti, která sdílí stejné 

hodnoty a názory jako daný kandidát. O jakého kandidáta se jedná, je vyjádřeno hned 

druhým slovem tohoto krátkého sloganu, kterým je „Karla“. Toto familiární označení 

zvolil Schwarzenbergův volební tým zřejmě i proto, aby kandidáta více přiblíţili voličům. 

Stejně jako se o to snaţili uţ při digitální úpravě jeho podobizny, kdy mu na hlavu přidali 

známý punkový účes „Mohykán“. Slogan zároveň odkazuje i na webové stránky kampaně 

Karel na Hrad, které jsou značně interaktivní díky tomu, ţe se zde Schwarzenbergovým 

podporovatelem můţe stát kdokoliv. 

 

 

Obrázek 5: Volím Karla7 

Roland Barthes povaţuje obraz za reprezentaci, která poskytuje vzkříšení jistých 

zkušeností, které v něm můţe jeho recipient nalézt. Zajímá se také o to, jak obrazy 

získávají svůj význam, případně jaké jsou hranice takového významu. Své poznatky 

                                                 

7
 Vizuální propagační materiály z kampaně Karel na Hrad [obrázek]. In: Volím Karla [online]. [cit. 2015-06-

22]. Dostupné z: http://www.volimkarla.cz/ke-stazeni/. 

http://www.volimkarla.cz/ke-stazeni/
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Barthes shromaţďoval i studiem reklamních obrazových sdělení, které záměrně vyjadřují 

jistou signifikaci. Označované nacházející se v reklamách musí být zcela jasné, aby bylo 

moţné reklamu správně pochopit, proto Barthes povaţuje reklamní obrazy za přímočaré. 

 Reklamní fotografie k nám podle Barthese vysílají tři druhy zpráv. První z nich je 

zpráva lingvistická, kdy se jedná o učitý slogan. Druhé sdělení má formu kódované 

ikonické zprávy, která v nás vyvolává jisté konotace. Barthes to prezentuje i na známém 

příkladu reklamy značky Panzani, která ukazuje síťovku se špagetami, konzervou 

s rajským protlakem a dalšími surovinami potřebnými k přípravě pravého italského jídla, 

navíc poskládanými v kompozici zátiší. Třetím sdělením je potom nekódované ikonické 

sdělení, tedy denotace, doslovný význam, kterým daná reklama disponuje. (Barthes 1977: 

32 – 36) 

 Označované patřící ke konotacím jsou ideologická, přičemţ ideologie je vţdy 

specifická pro určitou společnost a její vlastní historii. Kaţdý obraz ke svým recipientům 

promlouvá určitým způsobem, určitou rétorikou, k čemuţ vyuţívá soubor tzv. konotátorů, 

tedy ideologických označujících. (Barthes 1977: 49) 

 Kromě reklam na nejrůznější produkty se Barthes věnoval i reklamním sdělením 

z oblasti politiky. Kromě předvolebních slibů tedy kandidáti na určité politické funkce 

často pouţívají různé vizuální materiály, na které umisťují své portréty. Sledují tím 

prozaický cíl - snaţí se tímto způsobem navázat hlubší, důvěrnější spojení s voliči a získat 

si tak jejich přízeň. Na těchto portrétech nejde jen o to, jak se kandidát tváří, ale také o to, 

co vyjadřuje jeho oblečení či jeho postoj, pokud je ovšem na fotografii vidět jeho celá 

postava. „Poněvadž fotografie je řečovou elipsou a kondenzací složité sociální 

„nevyřknutelnosti“, představuje jakousi anti-intelektuální zbraň, snaží se odlišit 

„politično“ (tj. soubor problémů a řešení) ve prospěch „způsobu existence“ či 

společensko-morálního statusu.“ (Barthes 2004: 87) 

 Politik se mnohdy nesnaţí působit pouze jako formální představitel státní správy, 

ale také jako „muţ z lidu“, který dokonale rozumí potřebám a poţadavkům většinové 

společnosti. I to je faktorem, který mu můţe pomoci získat přízeň voličů, ukázat jim svou 

lidštější stránku a objevit se i jinde, neţ na obrazech ze zpravodajství, kde je zrovna 

v práci. 
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 Podle Rolanda Barthese se kandidát dokonce pokouší prostřednictvím portrétů na 

volebních prospektech vyjádřit celý způsob svého bytí, tedy svůj charakter, rodinné 

zázemí, či myšlenkové a emocionální pohnutky. Chce tedy vyjádřit veškeré aspekty své 

vlastní existence, které voličům umoţní lépe mu porozumět.(Barthes 2004: 87) 

 Velká část lidí, kteří kandidují ve volbách a tím pádem vyuţívají fotografie sebe 

samých k vlastní propagaci, nám podle Barthese ukazují své sociální postavení, zvyklosti, 

záliby, hodnoty a tedy jejich ideologii. Jejich fotografie mají slouţit jako zrcadla, ve 

kterým voliči spatří svůj vlastní odraz, se kterým se pohodlně identifikují. Fotografie na 

volebních prospektech tedy nevyjadřují pouze samotné kandidáty, ale zároveň i voliče, 

kteří se ztotoţňují s tím, co daní politici prosazují a vyznávají. Pokud volič vhodí 

takovému politikovi svůj hlas, volí tím vlastně sám sebe a předává pravomoce sobě 

samému. (Barthes 2004: 88) 

 Takový přenos a volba je potom důsledkem toho, co samotný kandidát na fotografii 

vyzařuje, ať uţ se jedná o jeho úctyhodnost, společenské renomé, intelektuálství či kuráţný 

postoj mladého nebojácného muţe. „Fyziologické vzezření si totiž nejčastěji vypomáhá 

velice jasnými atributy: kandidát, kolem něhož se tísní jeho ratolesti (…), mladý 

parašutista s vyhrnutými rukávy, důstojník ověšený řády.“ (Barthes 2004: 88) Fotografie 

prezentuje morální, společenské a politické hodnoty, které kandidát zastává a ty podle 

Barthese dokonce aţ vydírají voliče k tomu, aby jej následně volili. (Barthes 2004: 89) 

 Samotná fotografie obsahuje mnoho různých znaků. Její vliv je závislý i na tom, 

zda se kandidát z fotografie dívá zpříma, anebo zda je jeho portrét takzvaně tříčtvrteční 

a on se tak nedívá přímo před sebe, ale lehce do strany. Ve většině případů osoby na 

tříčtvrtečních portrétech vzhlíţí vzhůru, jako k nějakému ideálu, ke vznešenosti 

a ušlechtilosti, která jim dokáţe pomoci vyřešit všechny spory, které se jim postaví do 

cesty. (Barthes 2004: 89) 

 Roland Barthes se zabývá mýty v dnešní době, které povaţuje za promluvy řídícími 

se jejich vlastními specifickými podmínkami, za systémy komunikace či sdělení. 

Fungování mýtické promluvy lze podle Barthese přirovnat ke způsobu, jakým funguje 

ideologie. Mýty nemusejí být pouze mluvenou řečí, ale mohou být i písmem nebo 

zobrazením. I fotografie a reklamy slouţí mytické promluvě. Malby a fotografie jsou tedy 

také promluvami, pokud něco označují, pokud jsou signifikantními jednotkami. Obrazy 
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poskytují svým recipientům veškerou svou signifikaci najednou, v jednom okamţiku, 

a jsou proto naléhavější neţ písemná sdělení. Vědu, která se zabývá mýty, nazývá Barthes 

sémiologií. (Barthes 2004: 107 – 109) „Sémiologie je vědou o formách, protože studuje 

signifikace nezávisle na jejich obsahu.“ (Barthes 2004: 110) 

 Sémiologie, která je formální vědou, v sobě potom obsahuje mytologie, které jsou 

její součástí. Mytologie jsou ale zároveň i součástí ideologie, tedy vědy, která studuje 

ideje. Sémiologie se zabývá vztahem označujícího a označovaného, jeţ jsou vzájemně 

ekvivalentní. Snaţí se ale pochopit korelaci označujícího, označovaného a znaku jakoţto 

třetího členu, který slučuje dva předchozí členy. Tyto tři dimenze lze nalézt 

i v mytologických systémech, které jsou však podle Barthese aţ sekundárními 

sémiologickými systémy. Sémiologické systémy jsou v mýtu hned dva, přičemţ prvním 

z nich je lingvistický systém a druhým systémem je metajazyk, kterým vypovídáme 

o prvním systému. Obraz je znakem stejně jako písmo a obojí má stejnou významovou 

funkci, proto je sémiolog můţe pokládat za rovnocenné. (Barthes 2004: 110 -113) 

 „Mýtus má imperativní, interpelativní charakter: vyvstal z určitého dějinného 

konceptu, vynořil se přímo z nahodilosti (hodina latiny, ohrožené impérium), ovšem 

vyhledává právě mne.“ (Barthes 2004: 123) I tímto způsobem působí ony fotografie 

politiků na předvolebních plakátech a dalších vizuálních materiálech. Odvolávají se na 

nějaké sdílené, tradiční hodnoty, kterými apelují na voliče. Taková fotografie působí 

naléhavě, sděluje svému recipientovi celou řadu věcí, snaţí se v něm probouzet důvěru 

a vyzývat jej ke spolupráci či pomoci.  

 

7.2 Politický marketing 

 

 Vedle tradičního pojetí marketingu jako disciplíny aplikované v oblasti 

materiálních produktů, utvářející postoje a názory spotřebitelů, je marketing uplatňován 

rovněţ v politickém prostředí. Právě političtí činitelé jsou těmi, kteří potřebují především 

podporu veřejnosti, aby byli schopni realizovat své cíle. Vhodně zvolený a dobře 

připravený marketingový plán jim dokáţe náleţitou podporu zajistit. (Boučková a kol. 

2003: 349)   
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7.3 Počátky politického marketingu 

 

 Termín politický marketing se poprvé objevuje ve studii amerického politologa 

Stanleyho Kelleyho Professional Public Relations and Political Power z roku 1956. 

V 50. letech 20. století ve Spojených státech amerických došlo nejen k proměně vnímání 

marketingu, ale také k proměně vnímání voleb. Tato proměna byla způsobena zavedením 

marketingových strategií do politické praxe, kdyţ si politici uvědomili, ţe ke svému 

úspěchu ve volbách potřebují zohlednit především názory a poţadavky voličů, jejichţ 

optikou na musí být na samotné kandidáty pohlíţeno. Velkou roli při zavedení 

marketingových postupů do politické komunikace sehrálo i masové rozšíření televizí 

v amerických domácnostech, kde televize zaujaly pozici hlavního zdroje informací, včetně 

těch politických. „Specifika tohoto masového média zároveň vyžadovala přizpůsobit 

rétoriku, stylistiku i způsob prezentace a komunikace jeho charakteru, a tak politická 

komunikace začala dostávat poněkud reklamnější charakter.“ (Boučková a kol. 2003: 349) 

 Jiţ ve 20. letech 20. století bylo významným médiem rozhlasové vysílání. To bylo 

svým způsobem předchůdcem televize, která umoţňovala politika vidět pravidelně na 

obrazovce, a proto v politické komunikaci později zaujala nejdůleţitější místo. První 

politik, jehoţ předvolební kampaň začala v roce 1952 vést reklamní agentura, byl pozdější 

34. americký prezident Dwight Eisenhower. Eisenhower si najal hned dvě reklamní 

agentury, které pro něj připravily profesionální televizní kampaň, proto se i v tomto směru 

ujal prvenství. (Boučková a kol. 2003: 350) 

 Další prezidentské volby v USA v roce 1956 i v roce 1960 naplno potvrdily, ţe bez 

politického marketingu a dobré politické komunikace volby prakticky nelze vyhrát. Po 

druhém Eisenhowerově vítězství a jeho druhém funkčím období zvítězil v amerických 

prezidentských volbách John F. Kennedy, který opět v obrovské míře vyuţil televizi. 

Kromě toho, ţe ho televizní spoty prezentovaly jako válečného hrdinu či nositele 

Pulitzerovy ceny, ideologicky podbarvené spoty chválily i demokratickou stranu, jejímţ 

byl Kennedy členem. Politický marketing však záhy představil další novou věc, kterou se 

staly televizní debaty kandidátů. V nich hrálo významnou roli i to, jak kandidát dokázal 

zapůsobit svým vzhledem. Neméně důleţité však bylo i věcné vystupování kandidátů. 

Kennedyho protivník Richard Nixon v těchto debatách působil přesně opačným dojmem, 
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coţ se podepsalo i na konečném volebním výsledku, kdy Kennedy ve volbách 

zvítězil.(Boučková a kol. 2003: 351) V českém prostředí se politický marketing objevil aţ 

během prvních svobodných voleb v roce 1989, předtím zde prakticky neexistoval. 

 

7.4 Průzkumy veřejného mínění 

 

 Mezi základní nástroje politického marketingu se jiţ od jeho počátku řadí 

průzkumy veřejného mínění, které podávají informace o předvolebních postojích 

a tendencích voličů. „Politická strana nebo kandidát využívají průzkumů veřejného mínění 

a analýzy prostředí, aby vytvořili, nabídli a propagovali konkurenceschopnou nabídku, 

která podpoří jejich organizační cíle a zároveň uspokojí skupinu voličů výměnou za jejich 

voličskou podporu.“ (D. Wring in Matušková 2010: 22) Výsledky průzkumů proto mají 

velký podíl při formulaci strategie politické komunikace, kterou chtějí konkrétní politické 

strany a politici vyuţívat. Základem je proto voliče poznat, zjistit, jaké jsou jejich názory 

a hodnoty. Je třeba také určit jejich pohlaví, věk, vzdělání a profesi. Kromě průzkumů 

mohou k tomuto účelu poslouţit i výsledky voleb z minulých let. Nejběţnější metodou je 

však šetření, které probíhá buď ve formě osobního, anebo telefonického dotazování. Díky 

šetření můţeme získat údaje o postojích voličů ohledně politických osobností, vlády 

a parlamentu, politických stran, obecné situace v zemi, vývoje společnosti či naléhavých 

problémů. 

 „Postoje voličů k vládě, stranám, parlamentu a politickým osobnostem mohou být 

vyjádřeny v postojích k moci a jejímu prosazování i prostřednictvím popularity politických 

subjektů a jejich image.“ (Boučková a kol. 2003: 355) Popularita politických subjektů 

vyplývá z toho, jak o nich veřejnost smýšlí. Mezi obvyklé názory, na které je veřejnost 

dotazována, patří politická a ideologická orientace vybraných politických subjektů, jejich 

schopnost vládnout, zajistit spravedlnost či reprezentovat zemi. Pro voliče jsou však 

důleţité i charakterové rysy politiků, které je pro kampaň třeba také znát, ať uţ jsou 

pozitivní, nebo naopak negativní. Nedílnou součástí je i vizuální stránka politikova 

vystupování, která také utváří jeho celkovou image. Ta je ale silně zavislá i na médiích. 

(Boučková a kol. 2003: 352 - 355) 
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 Z filosofického hlediska lze průzkumy veřejného mínění pojmout tak, ţe 

porovnávají to, jak jednotlivé subjekty vnímají a chápou okolní svět či společenskou nebo 

politickou situaci, která se v jejich kulturním prostředí odehrává. Kaţdý z nás totiţ nejen 

chápe různé procesy a situace odlišně z hlediska jejich významu, ale i z hlediska 

smyslového poznání. Smysly kaţdého člověka mohou zprostředkovávat jeho vnímání 

jinak, neţ jak je tomu u jiných lidských bytostí. Toto reflektují i výše zmíněné idoly 

v teorii Francise Bacona. 

 Bacon popisuje celkem čtyři různé druhy idolů, které subjektu zmenoţňují pravdivě 

poznávat a vnímat skutečnost a okolní svět. Mezi ně patří idoly lidského rodu, idoly 

jeskyně, idoly tržiště a idoly divadla. Od narození známe náš vlastní specifický způsob 

vnímání, ovšem nemůţeme mít jistotu, ţe právě tento náš způsob vnímání je ten, který 

umoţňuje pravdivé poznání. Při našich jazykových projevech pouţíváme výrazy, které ve 

světě nemají svůj reálný referent. V současné době i v oblasti reklamy často dochází 

k vytváření nových slov, pomocí kterých se pak díky jejich sdílenému významu na něco, 

avšak ne nutně existujícího, odkazujeme. Naše interpretace světa na základě takových 

pojmů proto nemusí odpovídat skutečnosti. Při vytváření jakýchkoli nových poznatků 

o světě se vţdy odkazujeme na naše předešlé znalosti a výsledky různých vědních 

disciplín, které svým vlastním specifickým způsobem interpretují svět. Můţeme se však 

spolehnout na to, ţe jsme vţdy vycházeli z naprosto pravdivých poznatků a naše nové 

poznání tak nebylo odkloněno špatným směrem? Nabízí se tedy otázka, do jaké míry jsou 

výsledky předvolebních průzkumů nebo průzkumů veřejného mínění obecně relevantní, 

jestliţe respondenti těchto průzkumů teoreticky nemusí vycházet ze stejných podmínek 

chápání a vnímání. 

 

7.5 Strategie politických kampaní 

 

 Politická komunikace vychází z výsledků, které vyplynuly z průzkumů veřejného 

mínění. Její strategie by proto neměla být nahodilá, nýbrţ navrţená tak, aby vhodně 

pracovala se zjištěnými poznatky. Při tvorbě komunikační strategie předvolební kampaně 

je třeba vzít v úvahu několik aspektů, mezi něţ patří nejen cíle samotného politika či 
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politické strany, ale i dané cílové skupiny, na kterou je kampaň zaměřena. Je třeba 

promyslet, jaké parametry bude celá kampaň mít a jaké komunikační prostředky budou 

vyuţity. Důleţitou funkci má také finanční rozpočet, který má kampaň k dispozici. 

 Základním stavebním kamenem, ze kterého se při tvorbě komunikační strategie 

vychází, je  tzv. SWOT analýza. Tato metoda hodnotí silné stránky subjektu či produktu 

(Strengths), slabé stránky (Weaknesses), příleţitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). 

Tato analýza umoţňuje politickému subjektu i voličům porozumět kampani a jejím cílům,  

a zároveň také analyzuje rizika a příleţitosti prostředí, ve kterém daný subjekt působí. 

 Politický subjekt určuje svůj cíl, se kterým ve volbách kandiduje, podle 

odpovídající, úzce vymezené cílové skupiny voličů. Chybou je snaţit se předvolební 

kampaní oslovit všechny voliče, protoţe takto široce pojatá kampaň kvůli své 

nediferencovanosti nemá příliš velkou šanci na úspěch. Cílová skupina, na kterou je 

kampaň zaměřena, by měla být dostatečně velká a homogenní, aby sdělení mělo co 

největší moţný účinek. Další cílovou skupinou, kterou by kampaň měla oslovit, jsou 

nerozhodnutí voliči, kterých je podle sociologů před volbami zhruba 10-15 %. Jejich hlasy 

proto mohou při volbě sehrát významnou nebo dokonce rozhodující úlohu. Lze se také 

zaměřit na tzv. opinion leadery, tedy názorové vůdce, kteří díky svému postavení a autoritě 

mohou silně ovlivňovat názory lidí ve svém okolí. (Boučková a kol. 2003: 355 – 357) 

 

7.6 Styly a témata politických kampaní 

 

 Aţ v roce 2006 začaly české politické strany ve svých volebních kampaních 

otevřeně vyuţívat sluţeb reklamních a komunikačních agentur, včetně těch zahraničních. 

Komunikace stran s voliči pozměnila způsob svého fungování, protoţe politické strany se 

inspirovaly kampaněmi ze zahraničí, jejichţ metodu přejaly a často v podstatě 

i okopírovaly. I v Evropě je ale v politickém marketingu znatelný vliv amerických 

poradců, kteří do kampaní přinášejí globalizaci neboli tzv. amerikanizaci. Američtí 

konzultanti v takovém případě analyzují místní trh, připravují nabídku konkrétní politické 

strany a sestaví celou její kampaň. Příkladem můţe být volební kampaň ČSSD z roku 

2006, kdy strana vyuţila sluţeb americké agentury PSB Associates a její kampaň se 
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postupem času stala velmi personifikovanou a popisovanou slovy jako konfrontační aţ 

útočná. (Matušková 2010: 68) 

 Mezi evropským a americkým pojetím předvolebních kampaní lze však stále 

pozorovat jisté rozdíly, přestoţe se v západních demokraciích objevil sklon 

k amerikanizaci kampaní. Politolog Jan Kubáček popisuje amerikanizaci předvolebních 

kampaní slovy: „Kampaně se velmi individualizují, narozdíl od programů, týmových 

kandidátů, širších řešení, se nabízí v podstatě pouze tváře lídrů, jejich fyziognomie, 

životopis, hodnoty, ale mimochodem se také řeší jejich poklesky a neúspěchy.“ (Český 

rozhlas, 2010) Například ve Francii a Německu si však kampaně udrţují evropský styl, ve 

kterém jsou nejdůleţitějším faktorem témata a racionální argumentace, která se k nim váţe. 

Pokud je cílem předvolební kampaně získat maximální počet hlasů, kampaň logicky 

pracuje s tématy, které jsou danému politickému subjektu vlastní. Jeho základních témat by 

ale nemělo být příliš mnoho, aby bylo čitelné jeho politické poselství, se kterým do voleb 

vstupuje. Jsou to témata, se kterými se mohou voliči ztotoţnit. To však neznamená, ţe by 

daný politický subjekt neměl mít názor i na jiná témata aktuálního politického dění. 

 Subjekt můţe vystupovat s ideologickými tématy, kterými jsou například svoboda, 

lidská práva či demokracie. Můţe se také zabývat konkrétními programy v ţivotě 

společnosti, například školstvím či zdravotnictvím. Pracovat můţe i s tématy, které se 

vztahují na osobnostní rysy, jako jsou intelekt či charisma. Při výběru témat jsou klíčové 

nejen priority voličů a cílových skupin, ale i jejich načasování. (Boučková a kol. 2003: 

358) 

 

7.7 Komunikační prostředky politických kampaní 

 

 Výběr vhodného komunikačního prostředku závisí na mnoha okolnostech. Záleţí 

jak na moţnostech působení vybraného prostředku, tak na typu sdělení, chování cílové 

skupiny i na finančních moţnostech kampaně. Lze vyuţít buď masových sdělovacích 

prostředků, anebo osobní komunikaci.  
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7.7.1 Masová média a vizuální materiály 

 

 Nejdůleţitějším médiem v politické komunikaci je od 60. let 20. století televize, 

prostřednictvím které však nelze zasáhnout pouze vybrané cílové skupiny. Proto je televize 

vhodná spíše ke sdělování obecných stanovisek a sloganů. Významné jsou pro politické 

subjekty zpravodajské relace a publicistické pořady, ve kterých mohou voliče ovlivnit 

v mnohem větší míře. Na rozdíl od televize je pro prezentaci politického programu vhodné 

rozhlasové vysílání. Prostředkem s vysokou informační hodnotou je potom tisk, který je 

díky tomu pro politickou komunikaci s oblibou vyuţíván.  

 Standardním médiem v politické komunikaci jsou billboardy, které jsou rovněţ 

hojně vyuţívané. Opět však slouţí spíše pro prezentaci sloganů, nikoliv argumentů. Níţším 

nákladům se zase těší plakáty, které navíc umoţňují široké moţnosti svého umístění. 

Plakáty mohou prezentovat nejen sdělení a slogany, ale i samotné kandidáty, kteří díky 

nim mohou rychle vejít ve známost. (Boučková a kol., 2003: 358 - 361) 

 Prostředky, které politická propagace i reklama obecně vyuţívají, se také postupem 

času mění. Z jednoduchých sdělení se reklamy postupně dostaly například aţ 

k zobrazování slavných osobností, aby díky tomu zvýšily povědomí o daném produktu. 

Reklamy je ale třeba neustále inovovat, aby dokázaly stále znovu zaujmout, coţ platí 

i v politice. Úspěšná kampaň se vyznačuje tím, ţe politik či politická strana, kterou 

prezentuje, nezapadne mezi ostatní, ale oproti konkurenci naopak vystoupí do popředí. 

Slogany, fotografie i jejich montáţe musí být buď humorné, nápadité, anebo musí doslovat 

šokovat, aby se vryly do recipientovy paměti. Právě netradiční vizuální materiály plné 

významů jsou dobrým způsobem, jak provést osobitou a snadno zapamatovatelnou 

reklamní kampaň. Dostatečně zajímavých a netradičních vizuálů vyuţil ve své kampani 

i Karel Schwarzenberg, který se na nich díky digitálním úpravám proměnil v příznivce 

punkového stylu a zajistil si tak vysokou míru pozornosti. 
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7.7.2 Využití osobních setkání 

 

 Veřejné shromáţdění občanů je v politické komunikaci jiţ tradičním nástrojem, 

jehoţ hlavní výhodou je přímý osobní kontakt s voliči. Osobní setkání je nesrovnatelné 

s pouhým sledováním politika prostřednictvím médií, neboť politik můţe tímto způsobem 

ve voličích zanechat nejen hluboký dojem a obdiv, pokud disponuje patřičným charisma, 

ale i pocit, ţe na voliče skutečně myslí a je tu pro ně. Takové akce bývají většinou 

zpestřeny dalšími známými osobnostmi, například z řad herců či sportovců, jejichţ 

přítomnost slouţí i jako určité doporučení daného politika. Příkladem můţe být zpěvačka 

Lucie Bílá a její podpora bývalého českého prezidenta Václava Klause a politické strany 

ODS. Lze ale vyuţít i telefonické rozhovory, které zpravidla provádějí dobrovolnící, anebo 

dokonce návštěvy voličů přímo v jejich domácnostech. Osobní kontakty jsou však 

vyuţívány spíše při komunálních volbách s menším geografickým záběrem. Dalšími 

prostředky kontaktu s voliči můţe být direct mail, tedy osobní dopis, anebo tiskové 

materiály v podobě letáků a broţurek či volebních magazínů, včetně propagačních 

předmětů. (Boučková a kol., 2003: 358 – 363) 

 Ve druhé polovině devadesátých let minulého století zaznamenal velký úspěch 

nápad, se kterým přišla Česká strana sociálně demokratická (ČSSD). Strana vyuţívala pro 

předvolební mítinky v českých městech autobus, který pojmenovala Zemák, a to podle 

jejího tehdejšího předsedy Miloše Zemana. Aby však měl autobus úspěch a dostál svému 

jménu, po České republice v něm na osobní setkání s občany jezdil i přímo Miloš Zeman. 

I díky této metodě a vyuţitím osobních setkáním, která dokáţou ve voličích zanechat 

hluboký dojem, měla ČSSD ve volbách úspěch a podařilo se jí v roce 1998 sestavit 

menšinovou vládu v čele s premiérem Milošem Zemanem. 
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Obrázek 6: Autobus Zemák8 

 Podobný nápad měla i strana Suverenita – blok Jany Bobošíkové, strana zdravého 

rozumu. V krajských, senátních i prezidentských volbách v roce 2013 strana vyuţívala 

autobus pojmenovaný Bobobus podle tehdejší předsedkyně strany Jany Bobošíkové, 

kandidující i na funkci prezidentky České republiky. Stejně jako Miloš Zeman v roce 1998, 

i Jana Bobošíková jezdila na setkání s občany v rámci své předvolební prezidentské 

kampaně autobusem. V kampani však nebyla úspěšná, protoţe získaný počet hlasů nestačil 

k tomu, aby Bobošíková postoupila do druhého kola volby. Miloš Zeman však měl úspěch 

nejen s kampaní se Zemákem, po které se stal premiérem, ale i v první přímé prezidentské 

volbě, ve které zvítězil. 

 

 

Obrázek 7: Autobus Bobobus9 

 

                                                 

8
Autobus Zemák Miloše Zemana [obrázek]. In: Česká televize [online]. [cit. 2015-06-22]. Dostupné z 

http://img.ct24.cz/cache/616x411/article/61/6091/609025.jpg 
9
 Autobus Bobobus Jany Bobošíkové[obrázek]. In: Česká televize [online]. [cit. 2015-06-22]. Dostupné 

zhttp://img.ct24.cz/cache/616x411/article/14/1380/137995.jpg 

http://img.ct24.cz/cache/616x411/article/61/6091/609025.jpg
http://img.ct24.cz/cache/616x411/article/14/1380/137995.jpg
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7.7.3 Využití internetu 

 

 Význam, který dříve v politické komunikaci měla televize, dnes přebírá internet. 

Začal se vyvíjet jiţ v minulém století, ale na přelomu tisíciletí internet znamenal obrovskou 

změnu v celém odvětví komunikačního průmyslu díky svému masovému rozšíření. 

Významně urychlil vyhledávání, výměnu a šíření informací, které můţe prováděno téměř 

okamţitě. Internet se celosvětově těší velké oblibě díky obrovské škále moţných vyuţití, 

které nabízí. Patří sem samozřejmě i marketing a mediální sluţby, které musejí reagovat na 

to, ţe internet vyuţívá obrovské mnoţství lidí. Za letošní měsíc duben bylo jen v České 

republice reálných uţivatelů internetu přes 6,5 milionu.
10

 

 Inzerci na sociálních sítích se daří stále lépe, nejoblíbenější je pro tyto účely 

Facebook, který v současnosti vyuţívá téměř 1,5 miliardy lidí. Facebook jednoznačně 

dominuje i co do výdělků, které inkasoval na inzerci. Tři čtvrtiny investic celosvětově 

vloţených do reklamy na sociálních sítích patří právě jemu. Za tímto úspěchem však stojí 

i to, ţe Facebook o svých uţivatelích shromaţďuje velké mnoţství informací. Mezi ty patří 

i to, odkud se lidé na Facebook přihlašují, jaké webové stránky navštěvují, co si na 

internetu kupují a dokonce disponuje i informacemi o kontaktech, které se skrývají pod 

telefonními číslu v mobilu. Všechny tyto metody Facebook pouţívá k tomu, aby 

zefektivnil své vyuţití pro marketingové účely. (Česká pozice, 2015) 

 

7.7.4 Sociální sítě v politickém marketingu 

 

 Jednou z výhod, kterou internet v (nejen) politickém marketingu poskytuje, je 

elektronická pošta. Prostřednictvím e-mailu lze v krátkém čase oslovit obrovské mnoţství 

voličů. Ovšem stále oblíbenějším online nástrojem marketingu jsou sociální sítě, které 

i politické strany a politici s oblibou vyuţívají. „Sociální sítě sehrály klíčovou roli v prvním 

kole přímé volby prezidenta. Že zejména Facebook dokázal mobilizovat tisíce mladých lidí 

a ovlivnit jejich názor, dnes už nikdo nezpochybňuje.“ (Česká televize, 2013) 

                                                 

10
 Výsledky monitoringu NetMonitor společnosti Gemius. (http://bit.ly/1AGikE8) 

http://bit.ly/1AGikE8
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 K budování značky prostřednictvím sociálních sítích dochází ve stále větší míře a 

sociální sítě tak poskytují velký potenciál pro své vyuţití v marketingu. Prostřednictvím 

sociálních sítí lze v určitém ohraničeném systému vyuţívat vlastní profil ke spojení 

s dalšími uţivateli pomocí e-mailů, chatů nebo rychlých zpráv. Díky tomuto spojení si lze 

s ostatními uţivateli vyměňovat nejrůznější informace, od textů přes obrázky aţ 

k fotografiím.  

 

7.7.5 Riziko zneužití internetu a sociálních sítí 

 

 I díky tomu, ţe je internet tolik oblíbených médiem s obrovským počtem uţivatelů 

sociálních sítí, stává se i snadno zneuţitelným nástrojem. Všeobecně platí tvrzení, ţe co se 

jednou objeví na internetu, to uţ z něj nikdy nezmizí. A toho vyuţívají i lidé, kteří se 

uchylují ke kyberšikaně jiných lidí, kteří se také pohybují v internetovém prostředí. Pod 

rouškou anonymity lze na internetu zveřejňovat citlivé materiály či osobní údaje, slovně 

napadat jiné uţivatele, anebo se za ně dokonce i vydávat. Prostřednictvím e-mailu 

a sociálních sítí lze pod falešnými jmény nejen obtěţova jiné osoby, ale zároveň se z nich 

také snaţit vylákat například přístupové údaje k internetovému bankovnictví, a to 

i prostřednictvím virů, které si nic netušící člověk můţe nevědomky nainstalovat pouhým 

kliknutím na hypertextový odkaz. 

 Jak bylo jiţ popsáno výše, sociální síť Facebook shromaţďuje o svých uţivatelích 

velké mnoţství detailních informací, se kterými potom nakládá i pro marketingové účely. 

Uţivatelé sociálních sítí, nejen Facebooku, ale například i Instagramu nebo Twitteru, si 

často neuvědomují důsledky svého chování v online prostředí. Jejich osobní údaje nebo 

soukromé fotografie či různé kompromitující materiály mohou být kdykoliv zveřejněny, 

a to i kvůli vlastní neopatrnosti a nerozváţnosti. Například právě některým uţivatelům 

sociální sítě Instagram, na které se přidávají fotografie, byla odcizena jejich díla umělcem 

Richardem Princem. Ten si jednodušše stáhl fotografie cizích lidí, kteří je vystavili na 

Instagramu, a uspořádal z nich výstavu v galerii v New Yorku. Kaţdou z 37 fotografií 

Prince prodává přibliţně za 90 tisíc dolarů. Je sice kritizován kvůli tomu, ţe mu autoři 

fotografií neposkytli svolení s nimi takto nakládat, ale díky tomu, ţe fotografie před 
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vystavením ještě sám lehce upraví, se vyhne postihu za porušení autorských práv. 

(Creative life, 2015) 

 

7.7.6 Politické strany na sociálních sítích 

 

 I politické strany jsou stále aktivnější v pouţívání sociálních sítích, v České 

republice především Facebooku. Některé strany sice vyuţívají i Twitter, ten však v ČR 

nemá takovou tradici jako v jiných západních zemích. Facebook tak zůstává díky počtu 

uţivatelů hlavním nástrojem politického marketingu v rámci nových médií. Hlavní 

výhodou je jednoduchý zisk přátel nebo fanoušků, který sociální sítě se stovkami milionů 

uţivatelů poskytují. Výhodou sociálních sítí je i to, ţe se na ně můţe i díky samotné 

povaze internetu kdokoliv z jakékoliv části světa v kteroukoliv dobu. 

 Největšímu počtu fanoušků se na Facebooku mezi českými politickými stranami 

těší strana ANO, kterou zde sleduje přes 97 tisíc podporovatelů. Na druhém místě v počtu 

fanoušků na Facebooku je strana TOP 09 (přes 93 tisíc), která pro svou prezentaci stále 

vyuţívá hlavně osobu svého předsedy Karla Schwarzenberga. (Institut politického 

marketingu, 2013) 

 

7.7.6.1 Barack Obama jako internetový prezident 

 

 Internet změnil politické kampaně především díky americkému prezidentovi 

Baracku Obamovi, který z něj učinil hlavní pilíř své předvolební kampaně v roce 2008.  

Začalo se mu proto také říkat internetový prezident. Obama se totiţ jako první 

prezidentský kandidát stal i spotřebitelskou značkou. Logo jeho kampaně bylo vycházející 

slunce, ve kterém bylo moţné spatřit i podobnost s logy jiných amerických značek jako 

Pepsi či Apple. Obamova předvolební kampaň byla natolik dobře promyšlená a kvalitně 

zpracovaná, ţe na výroční konferenci 14 dní před prezidentskými volbami byla jeho 

kampaň Asociací národních zadavatelů reklamy v USA zvolena jako nejlepší a Obama 

získal titul marketéra roku 2008. V krátkém čase se mu totiţ podařilo stát se široce 
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a pozitivně přijímaným, ačkoliv kampaň začínal jako relativně neznámý kandidát. A to vše 

díky sociální komunikační síti, kterou se mu podařilo vytvořit. (Kopecký 2013: 87) 

 „Díky dominantnímu, celoplošnému a úspěšnému využití nového média, jakým byla 

televize, byl John Kennedy kdysi nazván prezidentem televizním. Obama se stal 

prezidentem internetovým. Jedním dechem je ovšem třeba zdůraznit, že triumfem Obamovy 

kampaně by produkt a příběh, nikoliv kanál či kanály (média), které byly pro sdělení 

příběhu využity.“ (Kopecký 2013: 87) Nejpopulárnějším prvkem Obamovy kampaně se 

stalo čtyřminutové virální video s názvem Yes We Can, coţ byl zároveň i slogan jeho 

kampaně. Toto hudební video propojilo různé hudební ţánry a různé zpěváky 

s Obamovým projevem a zaznamenalo téměř 11 milionů zhlédnutí. (Kopecký 2013: 88) 

 Barack Obama svou kampaní dokázal velmi dobře oslovit mladé lidi (stejně jako se 

to povedlo i Karlu Schwarzenbergovi v jeho prezidentské kampani), u nichţ vybudoval 

vztah ke značce, tedy ke své „značce Obama“. Na internetové stránce kampaně mohli lidé 

diskutovat a vyjadřovat své názory různými interaktivními způsoby, například vkládáním 

fotografií. Internet Obama vyuţil i pro financování kampaně, kdyţ během dvou let získal 

na příspěvcích od svých příznivců tři čtvrtě miliardy dolarů. I mimo online prostředí se 

však dokázal velmi dobře mediálně prosadit. Získal významnou výhodu ve formě 

bezplatného marketingu, jelikoţ jeho podporovatelé sami šířili jeho publicitu. Jedním 

z faktorů, které přispěly k Obamově výhře v prezidentských volbách bylo to, jak na voliče 

působil. Svým uvolněným vystupováním, klidem a sebeovládáním dokázal zaujmout celé 

davy, které věřily, ţe společně mohou opravdu dosáhnout vytyčených cílů. Obamova 

komunikační strategie byla úspěšná hlavně proto, ţe byla jednoduchá, jelikoţ Obama 

neustále prosazoval změnu. Zaujal tak konzistentní pozici, které se po celou dobu kampaně 

drţel a se svým konceptem změny se identifikoval. (Kopecký 2013: 88 – 90) 

 Nabízí se otázka, zda jsou političtí činitelé, politické strany a programy promovány 

v kampaních stejně jako produkty spotřebního zboţí. Vzhledem k tomu, ţe v současném 

politickém marketingu vystupují politici či politické strany jako samostatné značky, lze 

říci, ţe v kampaních v podstatě figurují stejně jako jiné produkty. Právě na příkladu 

Baracka Obamy je dobře vidět, ţe se z něj vlastně během kampaně stala značka Obama, 

kteá prosazovala svůj program, svoje hodnoty a prezentovala se jako produkt nabízený 

v kompletním balíčku se vším, co k němu patří. Soutěţ, která mezi politickými stranami 
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a politiky během předvolebních kampaní probíhá, má za cíl získat důvěru voličů a zároveň 

si příznivě naklonit i média, která jsou pro jejich propagaci nezbytná. Často však ani 

nezáleţí na tom, zda je daná strana či politik skutečně kvalitní, ale na tom, jak poutavě se 

dokáţe prezentovat, aby zaujal voliče. V tomto ohledu lze tedy říci, ţe i politické promo 

funguje podle stejného klíče jako kaţdý jiný produkt, který se pro veřejnost a potenciální 

zákazníky (voliče) snaţí prezentovat jako ten nejlepší a nejpřitaţlivější, ať je tomu ve 

skutečnosti jakkoliv. 

 

7.8 Úloha public relations v politickém marketingu 

 

 V roce 1978 byla konvencí World Assembly of Public Relations ustanovena 

definice PR, která tento obor jasně vystihuje: „Public relations jsou uměním 

a společenskou vědou, která analyzuje trendy, předvídá jejich následky, radí vedoucím 

představitelům organizací a realizuje programy, které slouží jak zájmům organizace, tak 

zájmům veřejnosti.“ (Kopecký 2013: 22) I z různých dalších definic lze říci, ţe public 

relations jsou dlouhodobou a systematickou činností, která prostřednictvím komunikace 

utváří porozumění mezi organizacemi a veřejností s cílem získat pochopení a podporu, 

dobrou reputaci a image. (Kopecký 2013: 24) 

 Public relations jsou i nedílnou součástí předvolebních kampaní, kdy se politik 

nebo politická strana snaţit ukázat v co nejlepším světle a pokud moţno co nejčastěji 

a nejzřetelněji, k čemuţ slouţí především masová média. Public relations slouţí 

k vytváření dobré image, a to nejen v průběhu volebních kampaní, ale prakticky kdykoliv. 

Spadá do nich i krizová komunikace, pokud je třeba šetrně vyřešit citlivý problém, který 

má dopad i na veřejnost, coţ můţe být záleţitost jak jednotlivce, tak i firmy nebo instituce. 

Od reklamy se však public relations liší v důleţitém aspektu, kterým je obousměrnost 

komunikace.  

 Marketing a public relations fungují ruku v ruce. Výsledek, kterým je ţádoucí 

mediální obraz a reputace, vzniká součinností obou těchto disciplín. PR specialisté jsou 

vyuţíváni díky svým znalostem interní a externí komunikace, vztahů s médii a veřejností.  

V rámci politické komunikace pouţívá jak pojem politický termín, tak i politické PR. 
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Politický marketing lze chápat spíše jako taktiku předvolebních kampaní, zatímco politické 

PR lze vykládat ve smyslu jejich strategie. (Ftorek 2010: 65 – 66) 

 V současném pojetí demokratické politiky je politická elita delegována veřejností 

prostřednictvím svobodných voleb. Značný vliv na veřejné mínění mají především 

informace formované masovými médií a názorovými vůdci. „Jednání a postoje veřejnosti, 

lidu, jsou tak často odrazem přání a potřeb mocenských elit. Ty prostřednictvím kontroly 

ústředních komunikačních kanálů, masových médií, určují dominantní témata pro 

společenskou debatu. Kontrolu uplatňují prostřednictvím vlastnictví médií nebo zadávání 

inzerce, reklamy, která je palivem fungování většiny masových médií na volném trhu.“ 

(Ftorek 2010: 119 – 121) 

 Nejen úspěšná politická kampaň, ale ani úspěšná politická kariéra se neobejde bez 

dobrých public relations. Politik proto musí dobře ovládat schopnosti sebeprezentace, 

rétoriky i komunikace s médii. Důleţité je, aby uměl dobře zapůsobit i při osobních 

setkáních. Při předvolebním mítinku či v televizním pořadu by měl mít politik ujasněno, 

kým je, co chce sdělit publiku i kdo tvoří toto publikum. (Ftorek 2010: 151 – 152) 

 Existuje ale také taktika, která se však pohybuje za hranicemi etiky a je odlišná od 

standardních metod public relations a media relations. Jedná se o tzv. spin doctoring, 

zkráceně spin, který dokáţe manipulovat veřejným míněním tak, ţe účelově překrucuje 

informace. V této praktice jde o to, aby mediální sdělení o subjektu nebo společnosti 

vyznělo přesně tak, jak je pro ně ţádoucí, přestoţe můţe dojít k zamlčení dalších 

důleţitých informací nebo dokonce ke lţím. V rámci oboru PR však platí pravidla, podle 

kterých PR profesionálové nesmějí vyuţívat této manipulativní metody a tím produkovat 

polopravdy nebo dokonce lţi. Ten, kdo tuto metodu praktikuje, je nazýván spin doctor. 

Spin doktoři u veřejnosti prosazují jen určitý úhled pohled, k čemuţ slouţí mnoho různých 

technik. Jednou z nich je i převedení mediální pozornosti na menší problém, pokud se 

politik nebo politická strana zrovna potýká s problémem váţnějším, který by je mohl 

výrazně poškodit v očích voličů. Tyto metody jsou však snadno odhalitelné a to zejména 

z toho důvodu, ţe v dnešní době je přístup k pravdivým informacím velmi snadný. (Jak 

oslovit média, 2012) 

 



- 71 - 

8. Prezidentská předvolební kampaň Karel na Hrad 

 

 V pátek 11. ledna a v sobotu 12. ledna roku 2013 se v České republice uskutečnila 

první přímá volba prezidenta republiky, kterou na tyto dny vyhlásil předseda Senátu 

Parlamentu České republiky. S takovou formou volby prezidenta však česká veřejnost ani 

političtí činitelé neměli ţádné zkušenosti, neboť aţ do 1. října 2012 byl prezident České 

republiky nepřímo volen Parlamentem ČR na schůzi obou jeho komor, tedy Senátu 

a Poslanecké sněmovny. 

 

8.1 Výsledek přímé volby prezidenta republiky 

 

 Jako historicky prvním prezidentem zvoleným v přímé volbě se stal bývalý premiér 

Miloš Zeman. Stal se tak zároveň třetím prezidentem České republiky po Václavu Havlovi 

a Václavu Klausovi. Z celkového počtu dvaceti uchazečů o funkci prezidenta splňovalo 

podmínky a zúčastnilo se volby 9 uchazečů. Ačkoliv Schwarzenberg, předseda politické 

strany TOP 09, tehdejší 1. místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí ČR a poslanec 

v prezidentské volbě nakonec nezvítězil, pokračoval spolu s Milošem Zemanem do 

druhého kola volby. Prezidentské křeslo mu však se 45,19 % hlasů uniklo, jelikoţ jeho 

soupeř Miloš Zeman získal celkem 54,80 % hlasů. (Volby, 2013) 

 

8.2 Kampaň Karel na Hrad 

 

 Předvolební kampaň Karla Schwarzenberga nazvanou Karel na Hrad lze povaţovat 

za velmi zdařilou i přesto, ţe Schwarzenbergovi nepřinesla vítězství. O jejím úspěchu však 

svědčí jiné vítězství, které kampaň získala. Asociací Public Relations Agentur (APRA) 

byla totiţ tato kampaň zvolena jako absolutní vítěz České ceny za public relations pro rok 

2013. 
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 Karel Schwarzenberg, který svou kandidaturu na prezidenta ohlásil v červnu 

a potvrdil v září 2012, zahájil svou kampaň heslem „Hlásím se do sluţby“. Přestoţe 

zastával funkce vicepremiéra, ministra zahraničí, poslance a předsedy vládní strany TOP 

09, měl jasno v tom, jakým způsobem by pojal svou případnou prezidentskou funkci. 

„Zásadní prioritou by bylo prosazování větší vlády práva v České republice. Na Hradě 

přímo - aby byl Hrad trochu veselejší, méně ponurý, aby byl více otevřený lidem.“ (Česká 

televize, 2012) 

Hlavním manaţerem kampaně jmenoval Schwarzenberg Marka Vocela, 

obchodního ředitele eventové produkční agentury MVP agency s. r. o. Tiskovým mluvčím 

kampaně se stal Marek Praţák, který se ke Schwarzenbergově volebnímu týmu připojil 

v září. „Dostal jsem nabídku od šéfa týmu, Marka Vocela. Protože si myslím, že Karel 

Schwarzenberg byl skutečně nejlepší kandidát, rozhodl jsem se poměrně rychle,“ uvedl 

Praţák. (iDnes.cz, 2013) 

 „Kandiduji na prezidenta proto, že chci této zemi nabídnout své služby. Chci 

navázat na to, co jsem vykonal, ať jako kancléř prezidenta Václava Havla, jako senátor, 

poslanec a ministr. Využiji všech svých znalostí a zkušeností, aby měla Česká republika 

mezinárodní respekt, aby zde vládlo právo a aby se vrátila důvěra lidí v politiku,“ 

zdůvodnil Karel Schwarzenberg svou kandidaturu. (YouTube, 2012) 

 

Obrázek 8: Vrátím naší republice respekt11 

  

                                                 

11
 Vizuální propagační materiály z kampaně Karel na Hrad [obrázek]. In: Volím Karla [online]. [cit. 2015-06-

22]. Dostupné z: http://www.volimkarla.cz/ke-stazeni/. 

http://www.volimkarla.cz/ke-stazeni/
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8.3 Východiska kampaně 

 

 Praţák uvedl na konferenci Externí komunikace základní východiska, se kterými 

kampaň pracovala. Mezi kladné hodnoty Karla Schwarzenberga, který vystupoval jako 

konzervativní politik, patřilo to, ţe je mezinárodně uznávanou osobností, která se těší 

značnému respektu. Ten pramení mimo jiné i ze skutečnosti, ţe Schwarzenberg je také 

dlouholetým bojovníkem v oblasti lidských práv, tedy osoba s vysokým morálním 

kreditem. Vzhledem ke svému původu a majetku je Schwarzenberg rovněţ finančně 

zajištěný, proto kampaň pracovala i s argumentem, ţe je to kandidát, který nemá potřebu 

dopouštět se jakéhokoliv korupčního jednání. Také je to osobnost, která při osobním 

kontaktu působí nejen důvěryhodným, ale také přesvědčivým dojmem. (Marketing Journal, 

2013) 

 Kromě kladných faktorů však musel Schwarzenberg během kampaně čelit 

i několika rizikovým. Jedním z nich byl například vysoký věk kandidáta, kterému v roce 

2013 bylo 75 let. V souvislosti s jeho věkem proto mohl čelit útokům na svůj zdravotní 

stav a způsobilost k vykonávání funkce prezidenta republiky. Fakt, který ho mohl při volbě 

poškodit, byl i jeho dlouhodobý pobyt v zahraničí a také rakouská manţelka, která 

nehovoří českým jazykem. Ačkoliv se Schwarzenberg narodil v Československu a češtinu 

proto ovládá jako svůj rodný jazyk, jeho projevům bývá často špatně rozumět. To je ale 

způsobenou vadou řeči, nikoliv neznalostí českého jazyka. 

 Zároveň je Schwarzenberg znám i pro své specifické chování, obzvlášť pro své 

usínání, kterého se dopouští i na veřejnosti. Z volebních průzkumů také vyplynulo, ţe část 

voličů si nebyla jistá, zda je jeho kandidatura na post prezidenta republiky myšlena váţně. 

Potvrzením toho, ţe Schwarzenberg myslí svou kandidaturu skutečně váţně, bylo spuštění 

billboardové kampaně. Tuto kampaň bylo podle marketingových odborníků nutné pouţít 

uţ jen z toho důvodu, ţe k ní přistoupili i Schwarzenbergovi konkurenti. Celou kampaň 

Karel na Hrad lze podle Marka Praţáka rozdělit na dvě velké části, tedy jakési 

podkampaně. Těmi jsou komunikační a kontaktní části kampaně. (Marketing Journal, 

2013) 
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  Ideologický základ, tedy hodnotová orientace, cíle a program závislý na 

určitých prioritách kandidáta, který je nezbytnou součástí politických kampaní, byl 

v případě kampaně Karel na Hrad zřetelný. Karel Schwarzenberg se profiloval jako 

zkušený politik, který během svého ţivota nasbíral mnoho zkušeností, které chtěl vyuţít 

v prezidentské funkci. Jeho hlavním cílem bylo zachovat dobré jméno České republiky 

v zahraničí, klást důraz na opatrování lidských práv, zachovávat spravedlnost 

a transparentní politické prostředí.  

 

8.4 Komunikační část kampaně 

 

 V první fázi kampaně probíhající od konce září 2012 byl Schwarzenberg oficiálně 

představen jako kandidát na funkci prezidenta České republiky. Byly prezentovány jeho 

výše popsané vlastnosti s cílem přiblíţit voličům kandidáta z jeho lidské stránky. Ve druhé 

fázi komunikační kampaně, která probíhala v listopadu a v prosinci 2012, byly vyzdviţeny 

pozitivní vlastnosti a kvality dotyčného kandidáta. Schwarzenberg vystupoval jako 

vzdělaný a charismatický člověk, který za svůj profesní ţivot nasbíral mnoho zkušeností. 

Jeho celoţivotní boj za lidská práva také odkazoval na jeho lidskou a morální stránku. 

Schwarzenberg byl „komunikován“ jako člověk, který by v roli prezidenta republiky 

dokázal semknout rozdělenou českou společnost. V této fázi bylo důleţité představit 

Schwarzenbergův ţivotní příběh, neboť ve vnímání veřejností, tedy v public relations, 

vítězí právě ty nejlepší a nejsilnější příběhy. (Marketing Journal, 2013) 

 „Velkou roli v daném příběhu hrálo i angažmá Karla Schwarzenberga na 

Pražském hradě v pozici kancléře tehdejšího prezidenta republiky Václava Havla. 

Samozřejmě jsme tak živili i takzvaný pravdoláskařský étos,“ dodal Marek Praţák na 

konferenci Externí komunikace. (Marketing Journal, 2013) Jelikoţ Karel Schwarzenberg 

postoupil do druhého kola volby, kde se utkal s druhým postupujícím Milošem Zemanem, 

čtvrtá fáze komunikační kampaně probíhala ve zbývajících dvou týdnech před poslední 

částí volby. Komunikace zde pracovala s tématem občanských pocitů a rozhodnutí, jakým 

směrem se bude Česká republika v závislosti na výsledku volby ubírat. Směr Karla 
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Schwarzenberga byl prezentován jako směr udávaný vysokou mírou zodpovědnosti, 

nasazení a morálních hodnot. (Marketing Journal, 2013) 

 

Obrázek 9: Jdu volit a volím Karla12 

 

8.5 Kontaktní část kampaně 

 

 Kontaktní část kampaně, během které se Schwarzenberg osobně setkával s voliči, 

byla hodnocena velice kladně. Byly organizovány různé události, například Pivo s Karlem, 

debaty s občany či návštěvy kulturních akcí. Uskutečnilo se celkem devadesát setkání. 

O vysoký počet mediálních výstupů se zaslouţilo především Pivo s Karlem.Probíhaly však 

i kontaktní kampaně bez Schwarzenbergovy přítomnosti, a to v obcích s maximálním 

počtem zhruba 20 tisíc obyvatel. Primárním cílem na těchto místech bylo přesvědčit voliče 

o důleţitosti jejich volební účasti. Podle průzkumů se totiţ právě zde nacházel největší 

počet nerozhodnutých voličů. Projekty, které v těchto obcích probíhaly, nesly názvy Na 

cestě, Hospody volí Karla či Jedu v tom s Karlem. Proběhla také série koncertů Noc 

s Karlem, jejímţ iniciátorem byl zpěvák David Koller. Podporu Karlu Schwarzenbergovi 

však vyjádřily i desítky dalších hudebníků a celebrit. V týdnu před prvním kolem volby 

také v Praze proběhl Koncert za slušného prezidenta. (Marketing Journal, 2013) 

  

                                                 

12
 Vizuální propagační materiály z kampaně Karel na Hrad [obrázek]. In: Volím Karla [online]. [cit. 2015-06-

22]. Dostupné z: http://www.volimkarla.cz/ke-stazeni/. 

http://www.volimkarla.cz/ke-stazeni/
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8.6 Kampaň Karel na Hrad na internetu a sociálních sítích 

 

 V internetovém prostoru byla kampaň Karel na Hrad jasným vítězem. Webová 

stránka www.volimkarla.cz zaznamenala 1,1 milionu návštěvníků, z nichţ se na ni 

přibliţně 40 % dostalo prostřednictvím sociální sítě Facebook. V online prostoru byl pouţit 

i jiţ existující twitterový účet Karla Schwarzenberga, který začal být vyuţíván přímo pro 

účely kampaně. Nejdůleţitější roli mezi sociálními médii však sehrál právě Facebook, 

prostřednictvím něhoţ bylo moţné nejen rychle šířit témata a informace o aktivitách Karla 

Schwarzenberga, ale také aktivizovat jeho podporovatele. Velký přínos Schwarzenbergovy 

facebookové stránky byl i v tom, ţe zde lidé mohli vyjadřovat vlastní názory a debatovat 

nad aktuálními tématy české politické scény. (Marketing Journal, 2013) 

 Přestoţe byl Schwarzenberg nejstarším kandidátem, internet a sociální sítě dokázal 

vyuţít nejlépe. Informace na internetu šířil jak prostřednictvím statusů na Facebooku 

a hromadných pozvánek, ale také sdílením výsledků volební kalkulačky, příspěvky na 

sociální sítí Twitter, komentáři v internetových diskusích, grafickými koláţemi, montáţemi 

a internetovými memy a také díky videím na YouTube. Uţitečným nástrojem politické 

propagace se na Facebooku stalo vytváření událostí, na které lze pozvat velké mnoţství 

lidí. Těmito událostmi mohou být nejen setkání politiků s občany, nebo koncerty, ale 

i třeba právě volby. (Technet, 2013) 

 

8.7 Kampaň před prvním kolem volby 

 

 Podle volebního modelu agentury Median z června 2012 by k prvnímu kolu volby 

šlo 67 % voličů, z nichţ by 32 % voličů dalo hlas bývalému premiérovi Janu Fischerovi. 

Miloš Zeman, rovněţ bývalý premiér a pozdější vítěz této prezidentské volby, se v tomto 

modelu umístil na druhém místě se 17 % voličských hlasů. Karel Schwarzenberg by se 

podle tohoto modelu umístil na šesté příčce s 5,5 % hlasů. (Deník, 2012) 
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Obrázek 10: Pojďme do toho13 

 

 Ačkoliv Schwarzenberg původně nebyl favoritem prezidentské volby, povedlo se 

v kampani překonat neúspěch neoblíbené Nečasovy vlády, které byl Schwarzenberg 

členem, a postoupit do druhého kola volby. Karel Schwarzenberg se prezentoval jako 

diplomat s širokou sítí kontaktů, kterou během svého dlouholetého politického působení 

vybudoval. V počtu vlivných osobností (opinion makers), které jej veřejně podporovaly, 

tak překonal všechny své soupeře. V úvodní části kampaně bylo jeho heslem především 

„Hlásím se do sluţby“ nebo „Jsem povinen nabídnout své zkušenosti“. (Štědroň, Potůček a 

kol. 2013: 158) 

 

8.8 Kampaň před druhým kolem volby 

 

 Ve druhém kole volby se Schwarzenbergův tým zaměřoval ve větší míře na oblasti, 

ve kterých Schwarzenberg v prvním kole neuspěl. „Tam, kde Schwarzenberg neskončil na 

prvním, ani druhém místě, jsme dělali ve větší míře kontaktní kampaň. Jednalo se o severní 

Moravu a Olomoucký kraj,“ upřesnil Marek Praţák strategii. (iDnes.cz, 2013) 

                                                 

13
 Vizuální propagační materiály z kampaně Karel na Hrad [obrázek]. In: Volím Karla [online]. [cit. 2015-06-

22]. Dostupné z: http://www.volimkarla.cz/ke-stazeni/. 

http://www.volimkarla.cz/ke-stazeni/
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Obrázek 11: Jdu volit v 2. kole14 

 V přímém střetu s Milošem Zemanem ve druhém kolby jiţ Schwarzenberg tolik 

úspěšný nebyl. Odpůrci Karla Schwarzenberga proti němu vedli kampaň, ve které se 

zaměřovali i na Schwarzenbergovy příbuzné a předky. Sám Schwarzenberg se však také 

dopustil několika chyb, kterými poskytl munici pro útoky na svou osobu. Jednou z nich 

bylo vhození neplatného hlasovacího lístku do volební urny. Druhou bylo jeho nešťastné 

komentování problematiky Bebešových dekretů, které prohlásil za neplatné. „Negativní 

kampaň by nebyla tak účinná, kdyby Karel Schwarzenberg díky vlastní neobratnosti, či 

možná spíše upřímnosti, nešťastným způsobem nekomentoval téma dekretů prezidenta 

Beneše.“ (Štědroň, Potůček a kol. 2013: 158) 

 Benešovy dekrety jsou citlivým tématem, o kterém je stále diskutováno nejen na 

české, ale i evropské úrovni. Diskuze, které se vedou o jejich platnosti, se týkají především 

konfiskace majetku Němců a jejich divokého odsunu, který je s dekrety spojován. Spor 

o platnost dekretů tkví v tom, ţe odsun nebyl ţádným dekretem právně zakotven. 

Výsledkem Mnichovské dohody z 30. září 1938 bylo připojení Čech a Moravy k Německé 

říši a vznik Protektorátu Čechy a Morava. Na tomto území bylo proto prosazování jednak 

nacistické právo, ale i právo prosazované českou exilovou vládou v Londýně 

a prezidentskými dekrety Edvarda Beneše. Po skončení druhé světové války a tedy i po 

zániku Protektorátu bylo prosazeno právě právo dekretů, které se v roce 1946 zpětně staly 

součástí československého právního řádu. Na jednotlivých územích Československého 

státu ale nezačaly platit ve stejnou dobu, nýbrţ postupně. V rámci kontinuity ústavního 

řádu by podle ústavní listiny z roku 1920 měly být dekrety ratihabovány Národním 

                                                 

14
 Vizuální propagační materiály z kampaně Karel na Hrad [obrázek]. In: Volím Karla [online]. [cit. 2015-06-

22]. Dostupné z: http://www.volimkarla.cz/ke-stazeni/. 

http://www.volimkarla.cz/ke-stazeni/
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shromáţděním, nikoliv Prozatímním národním shromáţděním, které ratihabici provedlo. 

(Epravo.cz, 2002) 

 Miloš Zeman ve své kampani vystupoval jako člověk z lidu, jako zástupce 

„běţných“ lidí a niţší vrstvy, do které se sám začleňoval. Velmi krizitoval tehdejší 

Nečasovu vládu, jíţ byl Schwarzenberg členem, a poukazoval na některé její nepopulární 

kroky. Zeman zdůrazňoval i svůj nacionalismus a český původ, kterým se vymezoval vůči 

Schwarzenbergovi, který velkou část svého ţivota strávil v zahraničí. Stejně jako 

Schwarzenberg, i Zeman se prezentoval jako zkušený odborník na politické otázky, ale 

zároveň také jako uznávaný ekonom. Proslulými se staly i jeho bonmoty, tedy vtípky, které 

pronášel při mnoha příleţitostech. 

 V rámci svého nacionalismu a českého původu se Zeman proti Schwarzenbergovi 

vymezil ještě ostřeji před druhým kolem volby. První část jeho kampaně, před prvním 

kolem volby, se nesla v pozitivním duchu a byla plná jeho bonmotů. Ve druhé části 

kampaně však Zeman začal ve velké míře vyuţívat negativní kampaň a výrazněji se 

vymezoval vůči tehdejší vládě i Schwarzenbergovi. Rozdíl kampaní obou kandidátů byla 

zřejmá, jelikoţ Schwarzenbergova prosazovala spíše morálně a hodnotově orientované 

myšlenky, Zemanova kampaň se soustředila na aktuální otázky a problémy české 

společnosti a politiky. Na rozdíl od kampaně Miloše Zemana byla Schwarzenbergova 

kampaň pozitivní po celou dobu svého trvání. (Červinková, Kulhavá 2013: 20 – 27) 

 

8.9 Průběh voleb 

 

 Před prvním kolem volby bylo kvůli relativně vysokému počtu kandidátů těţké 

v průzkumech předpovědět, jakému zastoupení voličů se jednotlivým kandidátům dostane. 

Důvodem bylo především to, ţe voliči neměli s přímou volbou prezidenta ţádné 

zkušenosti. 

 Politolog Tomáš Lebeda se k tomuto tématu vyjádřil tak, ţe tento způsob přinesl 

zcela nový formát, který se silně lišil například od voleb do Poslanecké sněmovny: „Tam 

přece jenom velká část voličů je ideologicky nějakým způsobem dlouhodobě etablovaná - 

nízkopříjmové skupiny obyvatelstva tendují systematicky k tomu volit levici, vyšší příjmové 
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skupiny s vyšším sociálním statusem samozřejmě přirozeně volí pravici. Kdežto tady nelze 

jako by předem jasně říci, že ta a ta skupina bude volit toho a toho kandidáta.“ (Česká 

televize, 2013) 

 Největší procento hlasů v prvním kole získal Miloš Zeman, celkem 24,21 %, 

přepočteno na hlasy 1 245 848. Pro Karla Schwarzenberga hlasovalo 23,4 % lidí, získal tak 

1 204 195 hlasů. Do druhého kola volby zbývaly dva týdny, ve kterých probíhaly 

především televizní debaty obou kandidátů. Ve druhém kole volby získal Schwarzenberg 

45,19 % hlasů, které však nestačily na 54,80 % hlasů získaných Milošem Zemanem. 

 Tiskový mluvčí kampaně Marek Praţák přiznal, ţe jednou z příčin niţšího počtu 

hlasů mohlo být Schwarzenbergovo přeřeknutí se ohledně Benešových dekretů, které 

Schwarzenberg prohlásil za neplatné. Jako jistou symboliku nevhodnosti kandidáta mohli 

voliči interpretovat i Schwarzenbergovo vhození neplatného volebního lístku. V souvislosti 

s přeřeknutím o Benešových dekretech v posledních dvou týdnech zesílila útočná kampaň 

proti Karlu Schwarzenbergovi a jeho minulosti, které Marek Praţák připisuje vliv na 

zhoršené psychice kandidáta. I tato okolnost podle něj mohla způsobit omyl s neplatným 

volebním lístkem. Dle průzkumů byla však česká společnost nakloněna spíše levicově, při 

prezidentské volbě tedy na stranu Miloše Zemana. (Marketing Journal, 2013) 

 Svůj účel mohla při přímé prezidentské volbě splnit i protikampaň, která byla proti 

Schwarzenbergovi vedena. Dalším důvodem Schwarzenbergova neúspěchu bylo 

nepochybně i jeho působení v nepopulární vládě Petra Nečase, ve které Schwarzenberg 

zastával post vicepremiéra a ministra zahraničí. I přes prohru v první přímé volbě 

prezidenta lze však Schwarzenbergovu předvolební kampaň hodnotit jako velmi úspěšnou. 

Nejen z toho důvodu, jak pečlivě a nápaditě byla plánována a zrealizována, ale také kvůli 

vysokému počtu příznivců napříč celým politickým spektrem, které Karel Schwarzenberg 

dokázal oslovit. Kvalitu kampaně Karel na Hrad potvrzuje i titul absolutního vítěze České 

ceny za PR za rok 2013. 
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Obrázek 12: Neuhnu z cesty15 

 Úspěch kampaně Karel na Hrad lze vyvozovat z toho, jak pečlivě byl naplánován 

celý průběh kampaně, ale i z faktu, ţe sám Schwarzenberg byl na kampaň i na první 

přímou volbu velmi dobře připraven. Jeho případné prezidentství bylo moţné vnímat jako 

vyvrcholení jeho dosavadního politického ţivota, který je bohatý na zkušenosti 

z rozličných funkcí. Velkými klady celé kampaně byla i její nápaditost, vyuţití 

netradičních způsobů propagace, interaktivita na webových stránkách kampaně i sociálních 

sítích, ale také osobní setkání s kandidátem. I jistá familiárnost zcela jistě sehrála roli ve 

Schwarzenbergově oblíbenosti u mladší generace voličů. Intenzita kampaně se s blíţícími 

volbami neustále stupňovala, nestagnovala a drţela své tempo aţ do konce. Aspektem, 

díky kterému prezidentskou volbou ţila celá Česká republika, bylo i rozdělení voličů na 

dva „soupeřící“ tábory, a to především po prvním kole volby. Jednalo se o rivalitu 

příznivců Karla Schwarzenberga na jedné straně a podporovatelů Miloše Zemana na straně 

druhé, která oba tábory dokázala vybičovat k pozoruhodným výkonům. 

 Je dobře známým faktem, ţe politici se často začnou zabývat aktuálními 

společenskými otázkami aţ tehdy, kdyţ zahajují svou volební kampaň, na jejímţ konci 

potřebují co největší počet voličů. Často se také stává, ţe předvolební sliby kandidátů 

bývají právě za tímto účelem přehnané a k jejich naplnění, a mnohdy ani k řešení, nakonec 

ani nedojde. Pokud je však kandidát na politický post známý svou aktivní prací, kterou se 

soustavně snaţí zlepšit palčivé otázky, k jejichţ řešení se při svém zvolení zavázal, můţe 

mít znatelnou výhodu oproti ostatním kandidátům. Klíčová je proto dlouhodobá loajalita 

voličů a jejich povědomí o tom, kdo je daný kandidát, čím se zabývá a jakých úspěchů 

                                                 

15
 Vizuální propagační materiály z kampaně Karel na Hrad [obrázek]. In: Volím Karla [online]. [cit. 2015-06-

22]. Dostupné z: http://www.volimkarla.cz/ke-stazeni/. 

http://www.volimkarla.cz/ke-stazeni/
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v dlouhodobém horizontu dosáhl. Za tímto účelem se skrývá i správné budování vlastní 

značky, tedy vytváření pozitivního povědomí u veřejnosti. K dlouhodobému udrţení 

příznivců je zapotřebí jasně stanovit vlastní postoje a názory, cíle a hodnoty, se kterými se 

volič můţe ztotoţnit. I v případě první přímé prezidentské volby lze říci, ţe kandidáti, kteří 

postoupili do druhého kola volby, byli ve společnosti dostatečně známí, názorově jasně 

vymezení a proto čitelní.  

 Pro vybudování image politické strany nebo kandidáta je tedy důleţité dlouhodobé 

budování vztahů s veřejností. Kromě cílů, které politik nebo strana prosazují ve svém 

politickém programu, je nezbytností i jejich přitaţlivost a emoce, které dokáţou vzbuzovat. 

Existuje několik v zásadě jednoduchých pravidel, kterými by se politická značka měla ve 

jménu svého úspěchu řídit. Prvním z nich je jednoduché sdělení, které voličů jasně ozřejmí 

důvody, proč daného kandidáta nebo stranu volit. Důleţité je také odlišit se od ostatních, 

být originální. Politik, stejně jako politická strana, by měl svou činností ujišťovat voliče, ţe 

se rozhodli správně a ţe se skutečně věnuje tomu, co slíbil. Klíčové jsou také hodnoty, 

které zastává, tedy ideologický základ daného politického subjektu. Díky čitelnosti 

vlastních postojů se strana i politik stávají důvěryhodnějšími. Základem je i vhodně 

zvolená komunikace s veřejností, která má rozhodující slovo v dalším politickém ţivotě 

kandidáta. 
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8. Závěr 

 

Tato diplomová práce se zabývala především premisou, ţe prostřednictvím masových 

médií dochází k produkci a šíření technických obrazů, a to včetně reklamních, jejichţ 

obsahy a významy jsou politicky a ideologicky konstruované.Východiskem práce byla 

hypotéza, ţe v současné společnosti zasaţené globalitou hrají masová média významnou 

roli, jelikoţ jejich prostřednictvím dochází k manipulování a k ovlivňování veřejného 

mínění. Toto ovlivňování prostřednictvím masových probíhá nejen verbání formou, ale 

i formou vizuální. Jedná se tak především o reklamu, a to jak reklamu produktovou, tak 

i reklamu politickou. 

V politickém marketingu, tedy hlavně během volebních kampaní, jsou vizuální 

propagační materiály vyuţívány v hojné míře a jsou distribuovány masovými médii 

natolik, ţe v současnosti je téměř nemoţné se těmto obrazům a jejich vlivu vyhnout. 

Technické obrazy ve formě reklamních sdělení jsou pro tento účel tím nejvhodnějším 

nástrojem, protoţe vliv obrazů na člověka, jeho emoce, smýšlení i mezilidskou komunikaci 

je hluboce zakořeněn v lidské povaze a projevuje se jiţ od dávných dob. Díky vizuálním 

materiálům mohou političtí činitelé prezentovat svůj charakter, své názory, cíle, 

přesvědčení a hodnoty, tedy ideologické zaloţení vlastní kampaně. Práce se také zabývala 

pojetím ideologie u moderních a postmoderních myslitelů a tím, jak ideologie působí 

prostřednictvím obrazů. 

Vztah mezi obrazy a slovy a politická otázka ohledně hodnot, které obraz jako 

reprezentace nese, byla aktuální jiţ v dobách Byzantské říše. Obraz vţdy určitým 

způsobem imituje realitu, podobá se věcem či osobám z našeho okolního světa a jako tento 

ikon k nám i jistým způsobem promlouvá. Jiţ v 17. století byla problematika obraznosti 

spjata s politikou a sociálními hnutími. Podle moderního kritického pojetí potom obrazy 

slouţí k ideologické mystifikaci.  

Provázanost obrazů a slov lze spatřovat i v tom, ţe vznik masových médií byl 

umoţněn právě písmem, které zároveň formovalo i pozdější totalitarizující charakter 

masmédií. Díky technologickým pokrokům moderní doby vznikly první fotoaparáty, ze 

kterých se postupným vývojem staly aparáty, díky kterým dnes můţeme kdekoliv 
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a kdykoliv zachycovat obrazy našeho světa a produkovat jejich kopie prakticky 

v neomezeném mnoţství. Digitalizace však umoţnila rozvoj metod pro úpravu fotografií, 

které tak začaly zkreslovat vnímání skutečnosti. K distribuci digitálních technických 

obrazů, i digitálně upravených, je nejvíce vyuţíván internet. Čím dál více se pohybujeme 

v kyberprostoru, ve kterém nelze kontrolovat veškeré informace a rozlišovat tak mezi 

informacemi pravdivými a nepravdivými. Digitální úpravy fotografií však mohou být 

vyuţity i k tomu, aby zpestřily reklamní či volební kampaň a snáze zaujaly svou cílovou 

skupinu. Právě to se povedlo Karlu Schwarzenbergovi v jeho prezidentské kampani Karel 

na Hrad, ve které díky svým nápaditým vizuálům úspěšně cílil především na mladší voliče. 

Důleţitou součástí této práce je pojetí obrazu jako ikonu, který v sobě nese 

ideologické významy. Ukázali jsme provázanost obrazu a jeho samotné obraznosti se 

zobrazováním politických hodnot, které bylo patrné například jiţ v 17. století. Zjistili jsme, 

ţe při čtení obrazu, tedy jeho dešifrování a odhalování jeho významu je zapotřebí 

dovedností, jeţ jsme si nevědomky osvojili jiţ v dětství. V případě reklamních obrazů jsou 

však jejich významy natolik univerzální a sdílené ve společnosti, ţe jejich dešifrování pro 

nás většinou není nijak sloţité, ale naopak se snaţí zaujmout co největší mnoţství 

„čtenářů“. 

Kromě toho, ţe písmo umoţnilo vznik masových médií, podnítilo zároveň i zrod 

fotografie, která existuje jen díky vynálezu abecedy. Před vznikem technického obrazu, 

tedy obrazu vytvořeného s pomocí přístroje, bylo zapotřebí nejprve kreslíře, který vycházel 

ze samotného světa, potom spisovatele a aţ po něm přišel na řadu fotograf. Technické 

obrazy se liší od tradičních obrazů především svým charakterem, který je určován hlavně 

jejich významem. Veškerá naše kultura je zakódována v technických obrazech, coţ platí 

i pro oblast politiky, potaţmo politický marketing. 

Díky svému rychlému rozvoji masová média disponují obrovskou mocí, protoţe jsou 

často jediným zdrojem informací, které však mohou snadno upravovat podle vlastního 

uváţení. Média jsou vyuţívána i pro marketingové účely a cíleným sdělením dokáţou 

významně ovlivnit smýšlení a postoje recipientů těchto sdělení, čehoţ se snaţí dosáhnout 

i sdělení politických reklam. Reklamní sdělení se však můţe snaţit přesvědčit své 

recipienty o existenci jiného, zkresleného druhu reality, který je odlišný od skutečnosti. 

V pojetí Jeana Baudrillarda je tato alternativní realita nazývána jako 
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hyperrealita.Podobných principů a strategií vyuţívají i politické ideologie, které se snaţí 

co největšímu počtu lidí vštípit určitý ţebříček hodnot, systém přesvědčení a názorů, k 

jejichţ prosazování a sdílení se je buď snaţí přinutit, anebo jim umoţnit identifikovat se 

s takovým ideologickým systémem díky tomu, ţe jím také jiţ disponují. 

Přestoţe byl termín ideologie v minulosti vykládán negativně, jako zbraň proti 

odlišným politickým názorům, v moderním pojetí je jeho význam neutrální a obecně 

označuje názorové systémy a myšlenky, kterými je inspirováno politické jednání. Ideologie 

jako věda o idejích byla vţdy spjata se sémiotikou, která poskytuje moţnoti k jejímu 

odhalení. Existují i předpoklady, ţe ideologickým charakterem disponuje kaţdý diskurz 

a ideologii se tak nelze nikdy vyhnout, ale vědecká sémiotika tvrdí, ţe její vliv lze 

neutralizovat. Po negativním pojetí ideologie v díle Marxe a Engelse je dnes ideologie 

chápána jako charakteristická součást politického programu i hodnotové a názorové 

orientace politiků a proto jsou ideologicky podmíněné i samotné volební kampaně. 

Především i díky Barthesově sémiologii, formální vědě o znacích, lze analyzovat 

a pochopit významy jednotlivých promluv, které mohou být i v obrazové formě, například 

právě jako vizuální propagační materiál volební kampaně. Političtí činitelé během kampaní 

prezentují sami sebe, tvoří svou vlastní image, ukazují své sociální postavení, zvyklosti, 

hodnoty a názory – představují tak svou vlastní ideologii, se kterou do voleb vstupují. 

V této diplomové práci nás zajímalo především ideologické pozadí vizuálních materiálů 

prezidentské kampaně Karla Schwarzenberga, která se uskutečnila před první přímou 

volbou prezidenta České republiky. Kaţdý takový vizuální materiál naléhavě apeluje na 

své recipienty, potenciální voliče, ve kterých se snaţí probouzet důvěru či sympatie. Tímto 

směrem se vydal i Schwarzenberg, který se v kampani snaţil zaujmout především mladší 

voliče, kterým nabízel moţnost identifikace s hodnotami, které v rámci své předvolební 

kampaně prosazoval. Jednalo se o slušnost, poctivost a vrácení respektu české politické 

scéně, ke které se mnozí občané stavěli negativně. Schwarzenbergovi se podařilo vytvořit 

širokou síť svých podporovatelů, které zaujal nejen netradičními vizuálními materiály, ale 

i svým neobvyklým přístupem k voličům, z nichţ měl kaţdý moţnost osobního setkání se 

Schwarzenbergem. Ideologické pozadí kampaně Karel na Hrad tak bylo zřetelné během 

celého průběhu kampaně, která však nevyústila ve Schwarzenbergovo vítězství. 
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