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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce nazvaná Reklamy Hyundai z pohledu sémiotiky se zabývá reklamními 

sděleními a významy, které jsou v nich ve větší či menší míře ukryté. Práce je inspirovaná 

knihou Rolanda Barthese Mytologie. V první části, v kapitole o značce Hyundai je vymezeno 

téma práce a nastíněno, proč byly pro analýzu vybrány reklamy prezentující vozy právě této 

značky. Další část práce tvoří kapitola o reklamě. Reklama je persvazivním typem 

komunikace, je součástí masových médií a má přesah do psychologie, sociologie, jazykovědy 

a dalších oborů, z toho důvodu budou v této části zahrnuty také relevantní poznatky 

příbuzných oborů. Společně s kapitolou o reklamě tvoří teoretický rámec práce kapitola o 

sémiotice. V té jsou definovány klíčové pojmy sémiotiky, kterými jsou semióza, znak, 

denotace, konotace, primární a sekundární sémiologický systém a mýtus a je popsána metoda 

sémiotické analýzy. V souvislosti s mytologií je prostor věnován i Rolandu Barthesovi a jeho 

pojetí moderního mýtu, který se překrývá s ideologií. V metodologické části je stanoven 

výzkumný záměr a formulovány výzkumné otázky. V analytické části je popsána denotativní 

rovina reklamních spotů, jedná se o popis děje, dění v obraze a zvukový doprovod. Samotná 

sémiotická analýza vychází z denotativní roviny sdělení a jsou v ní dominantním znakům 

přiřazovány konotované významy, které poté přechází do roviny mytologické, do roviny 

klasického či moderního mýtu. V závěru jsou shrnuty poznatky provedené analýzy. 

 

Abstract 

 

This diploma thesis, called Hyundai commercials from the semiotic point of view, deals with 

audiovisual commercials and their meanings, which can be hidden in them. The thesis is 

inspired by the book Mythologies which was written by Roland Barthes. The first part of the 

thesis is a chapter about the car manufacturer Hyundai, its background in the Czech Republic 

and also the reason for the choice of this brand is stated here. This part is followed by a 

chapter about advertising. Advertising is a type of persuasive communication, it is a part of 

mass media and is connected to other sciences such as psychology, social studies, linguistics 

and others. Relevant knowledge of these fields is used as well. The theoretical background of 
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the thesis is extended in the next chapter which focuses on the science of semiotics. Key terms 

such as semiosis, sign, denotation, connotation, primary and secondary semiological systems 

and myth are defined. Also the method of semiotic analysis is explored. In connection with 

the terms mythology and ideology a subchapter on Roland Barthes follows. In the 

methodology chapter the research design is stated and research questions are formulated. The 

analytical chapter consists of the denotative parts of analyzed commercials (the plot together 

with the scene and sound is described). Denotation is a precursor for semiotic analysis in 

which connotative meanings are explored. These are further unfolded using classical (biblical 

or ancient) and modern mythology. The last part of the thesis summarizes the results of 

semiotic analysis. 
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Sémiotika – sémiotická analýza – mytologie – znak – reklama – Roland Barthes – Hyundai 
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Úvod 

Tato diplomová práce se bude zabývat problematikou reklamních sdělení, a to 

z hlediska jejich významu. Reklamy se staly každodenní součástí našich životů, a protože se 

z velké části jedná o sdělení audiovizuální, útočí na nás jak děním v obraze, tak i zvukovým 

doprovodem. Tyto složky reklamy vytváří komplexní sdělení. Zadavatelé reklam usilují o to, 

aby bylo sdělení správně dekódováno ze strany příjemce. Reklama by měla přimět 

potenciálního zákazníka k určitému způsobu chování, přimět jej ke koupi daného výrobku či 

služby. 

 

Jednou z výrazných kategorií v oblasti audiovizuální televizní reklamy jsou reklamy na 

automobily. S trochou nadsázky se dá říci, že v každé reklamní pauze televizního vysílání se 

objeví reklama na auto. Automobily jsou v reklamách často prezentovány jako rodinní 

pomocníci, designové doplňky či jako předměty určující sociální status svého majitele. 

 

Pro tuto práci byly vybrány reklamy na vozy jihokorejské značky Hyundai. Právě na 

nich provedeme sémiotickou analýzu, s její pomocí se pokusíme dekódovat skryté významy. U 

každé reklamy bude označen primární a sekundární sémiologický systém. Budeme hledat 

dominantní znaky v reklamách a na jejich základě se pokusíme o dešifrování moderního či 

klasického mýtu. Použití sémiotické analýzy je těsně spjaté s využitím poznatků oborů, jako je 

sémiotika, psychologie, sociologie, jazykověda, mediální věda a dalších. Inspirací pro tuto práci 

se stalo dílo Rolanda Barthese nesoucí název Mytologie.   

 

Práce je rozdělena do pěti hlavních částí. Nejdříve budou uvedeny základní informace 

o značce Hyundai a o její marketingové strategii v České republice. Jako teoretický základ 

práce poté poslouží kapitoly o reklamě a sémiotice. V následující metodologické části si 

stanovíme výzkumné otázky a popíšeme jednotlivé kroky analýzy. Poté bude následovat 

samotná analýza reklamních sdělení, tedy popis spotů na úrovni denotativní a konotativní. 

V závěru budou shrnuty poznatky nabyté provedenou analýzou. 
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Značka Hyundai 

Jak bylo nastíněno na předchozích řádcích, v této diplomové práci budou analyzovány 

reklamy na automobily prodávané pod značkou Hyundai. V červenci 2006 byla v České 

republice založena společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, kterou vlastní 

jihokorejská společnost Hyundai Motor Company. Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 

zajišťuje provoz výrobního závodu v Nošovicích v Moravskoslezském kraji. V České republice 

se aktuálně vyrábí pět modelů Hyundai: i30 hatchback, i30 kombi, i30 třídveřový, ix20 a nový 

Tucson, který nahradil model ix35.1 Ve všech případech se jedná o automobily, které byly 

vyvinuty pro evropský trh. Zkušební provoz byl v českém závodu zahájen v prosinci 2007 a 

sériová výroba modelu i30 první generace v listopadu následujícího roku.2  

 

Přestože se jedná o zahraniční značku, se započetím výroby aut v České republice se 

společnost Hyundai začala ve svých reklamách prezentovat jako tradiční výrobce českého auta. 

Tento způsob prezentace se týká jak audiovizuálních reklam vysílaných televizními stanicemi 

na území České republiky, tak i reklam, které se objevují v tištěných periodikách. Například 

limitovaná edice modelu i30 byla v srpnu 2015 inzerována se sloganem Splňte si sen českých 

řidičů.3 V roce 2015 byly na webových stránkách společnosti Hyundai Motor Manufacturing 

Czech jednotlivé modely prezentovány jako české auto z Nošovic.4 O dva roky později tuto 

poznámku nahradila česká vlajka a nápis Made in CZ.5 Českého zákazníka si společnost snaží 

získat i zvláštními edicemi svých automobilů. V listopadu 2015 se jednalo například o modely 

i30 a i30 kombi v limitované nabídce Czech Edition, v květnu 2017 to byl model i30 a také 

Tucson ve verzi Czech Edition. Značka Hyundai tak sice usiluje o českost, přesto v tomto 

případě název volila v angličtině. K vnímání aut Hyundai jako českých výrobků má přispět 

skutečnost, že většina zaměstnanců továrny v Nošovicích jsou občané České republiky.6 V roce 

2015 společnost uváděla 97%, o dva roky později 96%. 

 

                                                 
1 Model ix20 se v českém závodě vyrábí od září 2010, ix35 od července 2011, i30 2. generace od ledna 

2012. Výroba modelu Tucson byla zahájena v červnu 2015.  
2 Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. [online]. [cit. 2016-01-30]. Dostupné z www: 

<http://www.hyundai-motor.cz/?rubrika=basic-info> 
3 Viz příloha č. 23. 
4 Na základě nabídky dostupné na http://www.hyundai-motor.cz/. 
5 Viz přílohy č. 20 a č. 21. 
6 Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. [online]. [cit. 2016-01-30]. Dostupné z www: 

<http://www.hyundai-motor.cz/> 
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Marketingová strategie značky Hyundai je vedle samotného konceptu českosti částečně 

založena i na opozici vůči značce Škoda. Škoda Auto a.s., kterou vlastní zahraniční koncern 

Volkswagen Group, navazuje na tradiční výrobu automobilů v České republice. Značka 

Hyundai se v České republice pomocí své marketingové strategie snaží o těsné a 

zapamatovatelné spojení se svým sídlem, tedy se slezskou obcí Nošovice, podobně jako je pro 

auta Škoda příznačná Mladá Boleslav.  

 

Zahájení výroby automobilů v České republice znamenalo pro značku Hyundai i vyšší 

investice do reklamy. Podle údajů Mladé fronty Dnes patřila automobilka Hyundai společně 

s další asijskou značkou, Toyotou, v polovině roku 2011 mezi dva výrobce s nejvyššími 

investicemi do reklamy.7 Pro Hyundai se jednalo o více než 270 milionů korun vložených 

především do televizní reklamy. Například samotná reklama na model i20 inclusive stála 60,8 

milionů korun.8 V období od 1. června 2014 do 31. května 2015 investovala firma Hyundai do 

reklamy v různých typech médií v České republice 496 milionů korun.9 Nelze však obecně říci, 

že se nápadné srovnávání aut Hyundai se značkou Škoda, i vysoké investice do reklamy 

korejské automobilce vyplácí na poli prodeje. Za rok 2015 se sice dva její modely umístily mezi 

deseti nejprodávanějšími auty v České republice.10 Avšak celkové statistiky ukazují, že prodeje 

vozů Hyundai, i přes vysoké investice do reklamy, zaostávaly v roce 2015 za konkurencí.11 

Značce nepomohlo ani umělé navyšování prodejních čísel, kdy importér i dealeři registrovali 

                                                 
7 Sůra, Jan. Lidé při nákupu auta připlácejí až desetitisíce za reklamu [online]. [cit. 2016-01-31]. 

Dostupné z www: <http://ekonomika.idnes.cz/lide-pri-nakupu-auta-priplaceji-az-desetitisice-za-

reklamu-pag-/ekonomika.aspx?c=A110717_191624_ekonomika_spi> 
8 Hyundai i20 doprovází reklama za šedesát milionů [online]. [cit. 2016-01-31]. Dostupné z www: 

<http://www.tyden.cz/rubriky/auta/aktuality/hyundai-i20-doprovazi-reklama-za-sedesat-

milionu_204410.html> 
9 Nejvíce do reklamy z automobilek investovala v ČR Hyundai [online]. [cit. 2016-01-31]. Dostupné 

z www: <http://www.financninoviny.cz/zpravy/nejvice-do-reklamy-z-automobilek-investovala-v-cr-

hyundai/1234853> 
10 Holec, Václav. Český trh v roce 2015: Nejprodávanější modely absolutně i podle tříd [online]. [cit. 

2016-01-31]. Dostupné z www: <http://www.autorevue.cz/cesky-trh-v-roce-2015-nejprodavanejsi-

modely-absolutne-i-podle-trid> 
11 Sůra, Jan. Srovnávací reklama nezabrala. „Soused z Boleslavi“ Hyundai ujíždí [online]. [cit. 2016-

01-31]. Dostupné z www: <http://ekonomika.idnes.cz/srovnavaci-reklama-hyundai-nezabrala-dwt-

/ekoakcie.aspx?c=A150403_075544_ekoakcie_suj> 
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nové vozy sami na sebe.12 Značka Hyundai i tak patří do trojice nejprodávanějších značek 

automobilů v České republice, v letech 2015 a 2016 se umístila na třetí příčce.13  

 

Srovnávací televizní spoty, které budou dále analyzovány v praktické části této práce, 

vyvolávají rozpaky mezi veřejností a kromě médií si jich všímají i marketingoví odborníci. 

V prvním pololetí roku 2015 řešila Rada pro reklamu několik stížností na reklamu společnosti 

Hyundai. V ní je rodinný vůz Hyundai i20 inzerován větou Váš soused z Boleslavi bude 

tááákhle malý. Podle Rady pro reklamu byl spot závadný z důvodu nečestného soutěžení mezi 

konkurencí.14 Závadná věta byla z reklamy odstraněna. Dalším problematickým spotem byla 

reklama Hyundai GO Czech, která bude analyzována v této práci. Rada však stížnost zamítla, 

věty ostatní, ať si podvádějí, jak chtějí a Hyundai podvádět nemusí neshledala závadnými. 

Společnost Hyundai na svou obranu uvedla, že „je toho názoru, že v předmětné reklamě 

neučinila nic jiného, než že využila standardní marketingové metody v podobě užití nadsázky, 

včetně zobecněného příměru k fotbalovému prostředí, které je právě předstíranými fauly a 

podvody vyhlášené. Důvodem až groteskního audiovizuálního ztvárnění jednotlivých 

fotbalových momentů bylo jednak pobavit a zaujmout zákazníka vtipným zpracováním 

reklamy a zároveň zdůraznit význam jaký poctivému podnikání a kvalitě prodávaného zboží a 

poskytovaných služeb společnost Hyundai přikládá.“15 Reklama byla sice prohlášena za 

nezávadnou a neporušující zákon, avšak Rada upozornila zadavatele, že se nejedná o první 

stížnost na zvolený styl komunikace značky. V září 2016 byla jako závadná označena reklama 

na model i30 kombi, která obsahovala větu Octavii už znáte, ale pokud chcete opravdu velký 

český kombík… Společnost Hyundai se bránila tím, že slovo octavia nelze považovat za 

srovnávání s konkurenčními výrobky.16 

 

                                                 
12 Sůra, Jan. Zkreslování statistik pokračuje. Hyundai prodává vozy sám sobě [online]. [cit. 2017-05-

01]. Dostupné z www: <http://ekonomika.idnes.cz/hyundai-prodava-vozy-sama-sobe-dzq-

/ekoakcie.aspx?c=A150325_2150027_ekoakcie_fih> 
13 Dragoun, Aleš. České prodeje aut v roce 2016 překonaly historický rekord. Komu se dařilo nejvíce? 

[online]. [cit. 2017-05-01]. Dostupné z www: < http://www.auto.cz/ceske-prodeje-aut-roce-2016-

prekonaly-historicky-rekord-komu-darilo-nejvice-102051> 
14 Problémové reklamy: Zelený sport, Hyundai nebo dTest [online]. [cit. 2016-01-31]. Dostupné z www: 

<http://www.mediaguru.cz/2015/07/problemove-reklamy-zeleny-sport-hyundai-nebo-dtest/> 
15 Rozhodnutí arbitrážní komise RPR Čj. 020/2016/STÍŽ [online]. [cit. 2017-05-01]. Dostupné z www:  

<www.rpr.cz/download/kauzy/2016/020-2016_Hyundai-fairplay_rozhodnuti.doc> 
16 Rozhodnutí arbitrážní komise RPR Čj. 027/2016/STÍŽ [online]. [cit. 2016-01-31]. Dostupné z www: 

<www.rpr.cz/download/kauzy/2016/027-2016_Hyundai-Octavia_rozhodnuti.doc> 
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Další metodou, jak si získat české zákazníky, byla instalace billboardu se sloganem 

Welcome to the land of Hyundai (Vítejte v zemi značky Hyundai) nedaleko Letiště Václava 

Havla v roce 2013.17 Součástí srovnávací kampaně bylo i vystavení automobilů Škoda ve 

vybraných salonech značky Hyundai. Cílem jihokorejské společnosti bylo přímé srovnání 

s konkurencí a zdůraznění, že se Hyundai zavedené české značky nebojí. Ze srovnávací 

marketingové strategie společnosti Hyundai tak paradoxně mohla těžit v roce 2013 i 

konkurence, která zaznamenala nárůst prodeje o 18 procent.18  

Reklama  

„Reklama je způsob persvazivní komunikace, během níž jeden subjekt nabízí svůj 

produkt, službu nebo ideu veřejnosti s cílem přimět ji ke změně postojů či nákupního 

chování.“19 Reklamní sdělení jsou nám denně překládána masovými médii: televizí, rozhlasem, 

tištěnými médii a ve velké míře se nimi setkáváme na internetu, často aniž bychom si jejich 

přítomnost vůbec uvědomovali. Reklama je specifickou součástí masové komunikace. Je 

jednou z hlavních částí marketingového komunikačního mixu a jejím cílem je informovat 

příjemce o produktu, přesvědčit ke koupi, případně upozornit příjemce na potřebu, kterou si 

dříve neuvědomoval. Je také důležitá pro budování značky, vytváření její image a zároveň 

funguje jako socializační kanál.  

 

V psychologii je socializace „začleňování člověka do společnosti prostřednictvím 

nápodoby a identifikace.“20 Socializační funkci má především rodina, dále pak různé typy 

skupin, do kterých člověk vstupuje, z nichž nejširší je samotná společnost. Socializační funkci 

však mají i masová média, a to včetně reklamních sdělení. Postoje a hodnoty či etické normy, 

které obvykle zprostředkovává primární socializace, jsou v současnosti přenášeny také médii. 

Nejedná se o pouhé předání informace, média vytváří společenskou shodu a určují pořadí 

                                                 
17 Červenka, Jiří. Hyundai vs. Škoda: Válečná fronta vede i kolem pražského letiště [online]. [cit. 2016-

01-31]. Dostupné z www: <http://www.autorevue.cz/hyundai-vs-skoda-valecna-fronta-vede-i-kolem-

prazskeho-letiste> 
18 Sůra, Jan. Kampaň Hyundai pomohla i Škodě. Má nejlepší prodej za dva roky [online]. [cit. 2016-01-

31]. Dostupné z www: <http://ekonomika.idnes.cz/skoda-ma-nejlepsi-prodeje-za-dva-roky-ds1-

/ekoakcie.aspx?c=A131004_130851_ekoakcie_suj> 
19 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha : Portál, 2004. 328 s. ISBN 80-

7178-926-7. S. 209 
20 HARTL, Pavel; HARTLOVÁ, Helena. Velký psychologický slovník. Vyd. 4. v Portálu 1. Praha : 

Portál, 2010. 797 s. ISBN 978-80-7367-686-5. S. 537 
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priorit.21 Média (potažmo reklama) dlouhodobě působí na příjemce a ovlivňují jeho chování i 

názory. Míra tohoto ovlivňování je však obtížně měřitelná. Mediální socializace (a to dětí i 

dospělých) se totiž střetává se socializací primární, tedy rodinnou. Účinky médií jsou také 

oslabovány „ostatními společenskými vlivy.“22  

 

Z hlediska teorie mediálních studií můžeme na reklamu nahlížet z několika úhlů. 

V McQuailově čtyřech modelech komunikace spadá reklama do modelu propagačního. Tento 

model úzce souvisí s ekonomickým cílem masové komunikace, tedy získat příjem z publika. 

V propagačním modelu má převahu nad kvalitou pozornost a publikum se spíše než aktivním 

účastníkem komunikace stává pouhým divákem.23 Reklamu můžeme dále studovat z hlediska 

vlivů na publikum. Média, včetně reklamy, mohou publikum poučit, záměrně i nezáměrně 

vzdělávat, nebo naopak ohlupovat. Dokáží formovat a ovlivňovat naše názory a současně 

působí na emoce.24   

 

Podle Burtona však nelze reklamu považovat za typ komunikace. Jedná se spíše o 

využití existujících forem komunikace pro dosažení určitých cílů. Burton také zdůrazňuje 

vzájemnou prospěšnost médií a reklamy, kdy komerční média jsou na příjmech z reklamy 

závislá a naopak reklama potřebuje pro svou existenci prostor, který komerční média nabízejí.25  

 

Tato práce se soustředí především na reklamu audiovizuální zprostředkovanou 

televizním vysíláním. Vzhledem k povaze produktů, které v České republice nabízí značka 

Hyundai (především menší či rodinné vozy nižší střední třídy), a potřebě zakotvení značky 

v počátcích lokální výroby, se televizní reklama jeví jako optimální médium. Mezi její hlavní 

výhody patří dosah. Poskytuje totiž masové publikum, ve kterém dokáže oslovovat 

diferencované cílové skupiny. Televizní reklama působí na více smyslů, využívá tudíž 

dramatičnosti, nejen aby upoutala pozornost, ale aby byla pro diváky také dobře 

                                                 
21 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-

80-7367-466-3. S. 94 
22 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 4. Praha : Portál, 2009. 640 s. ISBN 

978-80-7367-574-5. S. 392 

 
23 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 4. Praha : Portál, 2009. 640 s. ISBN 

978-80-7367-574-5. S. 74 
24 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-

80-7367-466-3. S. 356-359 
25 BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Vyd. 1. Brno : Barrister & Principal, 2001. 

392 s. ISBN 80-85947-67-6. S. 258 
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zapamatovatelná. Televizní vysílání lidé obvykle sledují ze svých domovů. Tato skutečnost pak 

přispívá k tomu, že reklamu vnímají osobněji, není pro ně tak anonymní, například ve srovnání 

s reklamou venkovní.26 

 

V reklamě se teorie komunikace střetává také s psychologií. Při tvorbě reklamy je 

potřeba brát v potaz nejen věk, pohlaví, bydliště či zaměstnání, ale také celou řadu faktorů, 

které ovlivňují nákupní chování jednotlivce. Záleží například na tom, do jaké míry je člověk 

věrný jedné značce, zda nakupuje impulzivně, nebo promyšleně, zda se nechává při svém 

rozhodování ovlivňovat designem výrobku nebo jeho obalu. Dalším důležitým faktorem je také 

cena a image značky. Ta může souviset s osobními hodnotami, které zákazník vyznává.27 

Všechny tyto faktory mohou také ovlivnit výběr nejvhodnějšího média pro danou reklamu. 

 

  Reklama může být problematická z hlediska etiky. Rada pro reklamu, která mimo jiné 

řeší stížnosti na reklamy, vydává Kodex reklamy a prosazuje jeho dodržování. Podle zvláštních 

požadavků na reklamu, tak jak jsou uvedeny v kapitole III. Kodexu, by reklama neměla 

očerňovat konkurenci. „Reklama nesmí útočit na jiné produkty, inzerenty nebo reklamy a nesmí 

se snažit tyto výrobky, inzerenty či reklamy diskreditovat, a to ani přímo ani nepřímo. Inzerenti 

nesmí snižovat hodnotu produktů jiných inzerentů, a to ani přímo, ani náznakem. Reklamy 

zvláště nesmějí pro nepříznivé srovnání vybrat jeden konkrétní produkt.“28 V případě některých 

reklamních spotů značky Hyundai nebyly tyto zvláštní požadavky naplněny.29 

 

  Audiovizuální reklama vysílaná v televizi je omezená časem. Často má pouze několik 

sekund na vyprávění příběhu. Toto omezení však může překonávat využitím konotovaných 

znaků. Svou roli v reklamě hrají i paradigmatické a syntagmatické vztahy, protože důležité není 

jen, co chceme točit, ale také jak. Významy reklamy pak záleží i na sledu a charakteru 

jednotlivých záběrů.30 

 

                                                 
26 VYSEKALOVÁ, Jitka; MIKEŠ, Jiří. Reklama. Vyd. 2. Praha : Grada Publishing, 2003. 122 s. ISBN 

80-247-0557-5. S. 38 

 
27 VYSEKALOVÁ, Jitka; MIKEŠ, Jiří. Reklama. Vyd. 2. Praha : Grada Publishing, 2003. 122 s. ISBN 

80-247-0557-5.  S. 50 
28 Plný text Kodexu reklamy je dostupný na http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_rpr.php. 
29 Blíže v kapitole o značce Hyundai. 
30 MONACO, James. Jak číst film. Vyd. 1. Praha : Albatros, 2004. 740 s. ISBN 80-00-01410-6. S. 159 
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Jazyk reklamy 

Mocnou zbraní v rukách reklamních tvůrců je jazyk. Slova musí být volena tak, aby 

byla srozumitelná cílové skupině. Efektivní je také jasná a stručná argumentace.31 Pro lepší 

zapamatovatelnost jsou vhodnější kratší věty než dlouhá souvětí. Jako příklad můžeme uvést 

promluvu, která doprovází reklamní spot Hyundai, jenž se objevil na českých televizní 

obrazovkách: V poušti není život. Bluesoví muzikanti jsou staří. Ryby plavou ve vodě. V zimě je 

zima. Ženy jsou křehké. Zvířata necítí lásku. Růže jsou rudé. Učení je mučení. Pohled z auta je 

nudný. Ekologické továrny neexistují. Luxus a pohodlí jsou jen pro vyvolené. Pro nás předsudky 

neplatí. Přestože jsou slova včetně zapamatovatelných sloganů důležitá, reklama se může obejít 

i bez nich.32  

 

Pozornost často také upoutá nespisovný či hovorový jazyk, cizí slova, novotvary, 

metafory i jazyková hra. Nejen při analyzování, ale také při samotném sledování reklam je 

důležité si uvědomovat, jaké konotované významy s sebou slova nesou. Máme-li alespoň 

základní povědomí o produkci automobilů v České republice, snadno pochopíme, že soused 

z Boleslavi, zmiňovaný v jedné z reklam Hyundai, neoznačuje člověka, nýbrž konkurenčního 

výrobce. Audiovizuální reklamy jsou souborem jazykových a obrazových znaků, které 

společným úsilím působí na smysly potencionálního zákazníka. 

 

Jak bylo nastíněno na předchozích řádcích, reklama je velice komplexním mediálním 

sdělením. V praktické části se budeme věnovat odhalování významů použitých znaků ve 

vybraných reklamách, a to za využití znalostí o českém kulturním prostředí. Avšak bez 

přihlédnutí k poznatkům z oblasti psychologie, společenských věd, komunikace a jazyka by 

analýza nebyla kompletní. 

 

 

 

 

                                                 
31 VYSEKALOVÁ, Jitka; MIKEŠ, Jiří. Reklama. Vyd. 2. Praha : Grada Publishing, 2003. 122 s. ISBN 

80-247-0557-5.  S. 63 

 
32 V roce 2013 se společnost Hyundai omluvila za reklamu, ve které se muž pokouší v autě o 

sebevraždu pomocí výfukových plynů. V této reklamě nezazní jediné slovo. 



14 

 

 

 

Sémiotika  

Sémiotika je obecně definována jako věda o znacích a znakových systémech. Vzhledem 

k povaze těchto systémů prochází sémiotika napříč množstvím dalších oborů. „Obecná teorie 

znaku je použitelná v různých tradičních oborech, jako jsou např. biologie, zoologie, medicína, 

fyzika, matematika, teologie, právo, estetika,“33 a uplatňuje se také v oblasti komunikace.  

 

Příbuznými pojmy sémiotiky jsou sémiologie a semióza. Sémiologie je synonymum pro 

sémiotiku (použil jej například Ferdinand de Saussure či Roland Barthes), semióza je proces, 

kdy jevu přiřazujeme příslušný znak. V tomto procesu se může jednat buď o pojmenování, kdy 

přiřazujeme znak jazykový, nebo označování, při kterém přiřazujeme znak (například ve formě 

symbolu) jakékoliv skutečnosti.34 Sémiotika slouží jako opěrný bod sémiotické analýzy.  

 

Název pochází z řeckého slova sémeion, tedy znak či označení.  Počátky sémiotiky lze 

vysledovat již v období starověku, kdy se sémiotika u řeckých i čínských filozofů prolínala 

s jazykovědou, logikou a medicínou. Znaky se v Řecku kromě stoiků zabýval lékař Claudius 

Galenos, jehož přínosem i pro současnou medicínu je věda o symptomech, tedy příznacích.35 

Autorem první uspokojivé definice znaku je svatý Augustin, který v 4. století znak chápal jako 

„něco, co nás samo o sobě přivádí na myšlenku o něčem jiném.“36 Sémiotika se dále vyvíjela 

ve středověku, kdy byla propracována teorie biblických symbolů.37 

 

Za zakladatele moderní sémiotiky je však považován americký filozof Charles Sanders 

Peirce. Peirce je tvůrcem triadického pojetí znaku. Rozdělil znaky na ikony, indexy a symboly. 

Toto dělení znaků závisí na vztahu mezi daným znakem a skutečností, kterou zastupuje. 

V Peircově pojetí je znakem něco, co zastupuje něco nového vzhledem k něčemu dalšímu. 

Podobně jako Peirce znak definuje i Umberto Eco: „Znakem je všechno, co můžeme chápat 

jako významovou substituci něčeho jiného.“38 

                                                 
33 DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi: [proměny a stav oboru do konce 20. století]. 

Vyd. 1. Praha : Portál, 2002. 160 s. ISBN 80-7178-566-0. S. 27 

 
34 ČERNÝ, Jiří; HOLEŠ, Jan. Sémiotika. Vyd. 1. Praha : Portál, 2004. 368 s. ISBN 80-7178-832-5. S. 

16 
35 Tamtéž. S.22 
36 Tamtéž. S. 23 
37 Tamtéž. 
38 ECO, Umberto. Teorie sémiotiky. Vyd. 2., v Argu 1. Praha : Argo, 2009. 440 s. ISBN 978-

80-257-0157-7. S. 15 
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Další osobností sémiotiky je švýcarský jazykovědec Ferdinand de Saussure. V jeho 

pojetí má jazykový systém, a tudíž i samotný znak, dvě stránky – signifiant, tedy označující, a 

signifié, tedy označované.39 Saussure je představitelem strukturalismu, ze kterého ve svých 

esejích o mýtech vycházel i Roland Barthes. 

 

Roland Barthes a mytologie  

Výchozí literaturou a inspirací pro tuto práci je kniha nazvaná Mytologie, kterou mezi 

lety 1954 až 1956 sepsal francouzský filozof a sémiotik Roland Barthes. Ve francouzštině vyšly 

Mytologie poprvé v roce 1957. Původně se jednalo od dílčí eseje, které vycházely časopisecky 

v levicově orientovaných Les lettres nouvelles. Barthes v Mytologiích kritizuje soudobou 

kulturu, které je vlastní konzumerismus a všudypřítomná reklama. Kniha je rozdělena na dvě 

části. První obsahuje krátké, esejistické články na témata moderní společnosti. Barthesovy eseje 

jsou plné vzletných slov, neobvyklých metafor a vyniká v nich posměšný tón. Naprosto 

obyčejným, běžným věcem přisuzuje vlastnosti takřka heroické, stejně jako se to děje 

v reklamních sděleních a masových médiích. Takové reklamní sdělení zbavuje běžné věci jejich 

přirozenosti a klade si za cíl vyvolat v příjemcích pocit příslušnosti k vyšší společenské vrstvě. 

V Barthesově podání reklamy lákají potencionální zákazníky na produkty, které jdou až za 

hranice fyzikálních možností a které ze samotných kupujících udělají téměř nadpřirozenou 

bytost, případně zásadním způsobem změní jejich životy k lepšímu. V kontextu této práce 

můžeme zmínit například tzv. H-faktor, kterým, podle reklamy, disponují pouze automobily 

značky Hyundai, a který údajně stojí za jejím celosvětovým úspěchem.  

 

Druhou část knihy tvoří teoretický rámec, v němž Barthes definuje pojem mýtus jako 

určitou promluvu, jedinečný systém komunikace, způsob pojmenovávání, ve kterém jsou hlavní 

přidané významy.40 Mytologie je v Barthesově podání pouhou součástí vědy o znacích, protože 

zkoumá jen určitý typ promluvy. V sémiologii proti sobě stojí dva hráči: označující a 

označované. Třetím hráčem je pak znak, který dva předchozí propojuje. Tento model existuje i 

                                                 
39 DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi: [proměny a stav oboru do konce 20. století]. 

Vyd. 1. Praha : Portál, 2002. 160 s. ISBN 80-7178-566-0. S. 46 

 
40 BARTHES, Roland. Mytologie. Vyd. 1. Praha : Dokořán, 2004. 170 s. ISBN 80-86569-73-X. S. 107 
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v mýtu, ale jedná se o tzv. sekundární sémiologický systém, protože je založen na vztazích, 

které existovaly již před jeho vznikem.41 

 

Pojmy mytologie a mýtus se tradičně uplatňují především v literární teorii. Pro tu je 

mýtus „původně posvátný příběh, vystihující archetypální lidské situace,“ spojující člověka 

s vesmírem a vysvětlující jevy za hranicí rozumového poznání.42 Mytologie je definována jako 

odraz fantastických představ lidí o lidech, přírodě a světě, předstupeň náboženství.43 

V Barthesově pojetí se mytologie podobá ideologii. Nese-li totiž znak silné konotované 

významy, které „vyjadřují převládající společenské hodnoty a postoje platné v dané 

společnosti,“ může se stát ideologií.44 Toto moderní pojetí mýtu se podobá tomu tradičnímu, ve 

kterém mýty objasňovaly existenciální otázky žití a ve kterém se odrážely tradiční hodnoty 

společnosti.45 

 

Za využití vědy o znacích analyzuje Barthes v Mytologiích mýty obsažené v reklamních 

sděleních. Protože každá reklama v sobě nese určitou míru persvaze, které se příjemce jen těžko 

brání, je potřeba dešifrovat jednotlivé znaky, tedy přiřadit jim odpovídající významy. Aby bylo 

toto dekódování úspěšné, je nezbytné přihlédnout ke specifikům dané kultury. Takto je možné 

dekódovat texty, které obsahují více druhů znakových systémů.46 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Tamtéž. S. 112 
42 PETERKA, Josef. Teorie literatury pro učitele. Vyd. 3. Jíloviště : Mercury Music & 

Entertainment, 2007. 346 s. ISBN 978-80-239-9284-7. S. 248 
43 HARTL, Pavel; HARTLOVÁ, Helena. Velký psychologický slovník. Vyd. 4. v Portálu 1. 

Praha : Portál, 2010. 797 s. ISBN 978-80-7367-686-5. S. 328 
44 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. 416 s. 

ISBN 978-80-7367-466-3. S. 274 
45 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha : Portál, 2004. 328 s. 

ISBN 80-7178-926-7. S. 157 
46 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 4. Praha : Portál, 2009. 640 s. 

ISBN 978-80-7367-574-5. S. 279 
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Metody výzkumu médií: sémiotická analýza 

Metody výzkumu médií se tradičně dělí na kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní 

metody jsou vysoce standardizované, jsou založeny na měření a frekvenci výskytu a jejich 

výhodou je přesnost, vysoká přesvědčivost vycházející ze statistických čísel a také 

komparabilita. Kvalitativní výzkum je oproti předchozímu flexibilnější, subjektivnější, vychází 

z interpretativního paradigmatu a je v něm nezastupitelná osoba výzkumníka.47 

 

Sémiotická analýza je typ kvalitativní analýzy, který je vhodný pro zkoumání významů 

obsahu mediálních sdělení, která obsahují více druhů znakových systémů. Lze ji aplikovat jak 

na sdělení lingvistická, tak na sdělení vizuální a auditivní. Touto metodou můžeme dekódovat 

významy mediovaných sdělení na třech úrovních: denotativní, konotativní a mytické. 

Denotativní analýza operuje s prvotním významem sdělení. Z hlediska této práce se bude jednat 

o popis zobrazených postav a předmětů v reklamě, postavení kamery či promluvy, které 

v reklamě zazní. Konotativní rovina je propojená s asociacemi, tedy druhotnými významy, 

které si příjemce spojuje s daným znakem. Označujícím jsou přiřazovány další, více či méně 

skryté významy, které jsou podmíněné kulturně či společensky. V této fázi analýzy již výrazně 

záleží na osobě výzkumníka, jeho zkušenostech a přesvědčivosti argumentace.  

 

Na mytické rovině pak sleduje, jakým způsobem znaky získávají další, přidané 

významy, až se stávají mýtem. Podle Barthese je mýtus sekundárním sémiologickým 

systémem. Sekundární, protože se jedná o znaky znaků, které nesou přidané, přirozeně 

existující, významy. Tyto významy pak vyjadřují dominantní společenské postoje a hodnoty, 

tedy ideologii.48  

 

V sémiotické analýze mají své místo také metafory a syntagmatické a paradigmatické 

vztahy. V metafoře (a s ní související metonymii a synekdoše) je jeden znak nahrazován jiným 

znakem. Jedná se o zastoupení na základě podobnosti (v případě metafory) či souvislosti (v 

případě metonymie). Kromě zajímavosti a atraktivity dodávají metafory reklamám dojem 

pravdivosti, přesvědčivosti a univerzální platnosti. 

                                                 
47 TRAMPOTA, Tomáš; VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha : Portál, 

2010. 296 s. ISBN 978-80-7367-683-4. S. 17 

 
48 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-

80-7367-466-3. S. 274 
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Řazení prvků, ze kterých je složeno reklamní sdělení, můžeme studovat ve dvou 

rovinách. Paradigmatické vztahy jsou uspořádáním vertikálním. Jsou založeny na existenci 

binárních opozic. V paradigmatickém uspořádání si všímáme konkrétního výběru znaků, jejich 

možné zaměnitelnosti a porovnáváme přítomné znaky se znaky absentujícími.49 Syntagmatické 

uspořádání je uspořádání horizontální. V této rovině sledujeme, jakým způsobem jsou znaky 

řazeny za sebou. Jejich řazení totiž může ovlivňovat význam celého sdělení. 

 

Sémiotická analýza se ptá po významech daného sdělení. Tyto významy jsou v reklamě 

zakódované jejím zadavatelem. Chceme-li jako příjemci takový mediální produkt dekódovat, 

nemusí se náš způsob interpretace shodovat se zamýšleným čtením. Tento model kódování a 

dekódování Stuarta Halla navazuje na sémiotický přístup Rolanda Barthese. 

 

Metodologie a výzkumný záměr 

         Cílem výzkumu je určit dominantní znaky v analyzovaných audiovizuálních sděleních a 

interpretovat jejich význam. Zjednodušeně řečeno, chceme zjistit, jaké prostředky využívá 

značka Hyundai, aby si získala českého zákazníka. Pozornost bude zaměřena také na 

společenské stereotypy, prvky českosti a kulturně podmíněné prvky v daných reklamách, které 

konotují přidané významy. 

 

          Původním záměrem této práce bylo zahrnout do analýzy alespoň jednu audiovizuální 

reklamu z let 2007 – 2008, tedy z období, kdy byla zahájena výroba v Česku, a srovnat ji 

s reklamou aktuální. Avšak dostupnost reklam se ukázala být problematickou. Proto nejstarší 

analyzovaný spot pochází z roku 2011. Srovnání reklamy z roku 2011 s nejaktuálnější 

reklamou by nemělo potřebnou výpovědní hodnotu. 

 

 

 

                                                 
49 TRAMPOTA, Tomáš; VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha : Portál, 

2010. 296 s. ISBN 978-80-7367-683-4. S. 122 
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Výzkumné otázky  

Sémiotická analýza se pokusí zodpovědět následující otázky:  

Jaké prostředky využívá značka Hyundai ve svých reklamách, aby zaujala potenciální 

zákazníky? 

Jaké skryté významy obsahují reklamy značky Hyundai? 

Jaké české prvky se objevují v reklamách? 

 

Výzkumný vzorek 

        Reklamní spoty byly k analýze vybírány podle několika kritérií. Samotná značka Hyundai 

je specifická tím, že s počátkem výroby v České republice se potřebovala v českém povědomí 

odlišit od množství dalších zahraničních automobilových značek. Zároveň musela čelit 

konkurenční značce Škoda. Ta (i přes veškeré reorganizace, zestátnění, privatizace a změny 

názvu) patří již od první poloviny dvacátého století mezi tradiční a nejúspěšnější české značky. 

Dále byly reklamy vybírány podle doby, kdy byly vysílány. Jako mezník byl v tomto případě 

určen listopad 2008, kdy byla zahájena sériová výroba v Česku. Výběr spotů ovlivnila také 

jejich dostupnost. Třemi hlavními zdroji se staly internetové servery youtube.com, tvspoty.cz a 

samotné televizní vysílání.50 Některé z analyzovaných reklam byly vysílány také v zahraničí. 

Tam, kde je to relevantní, bude tato skutečnost v analýze zmíněna, například v souvislosti 

s mluveným doprovodem. Jednotlivá pojmenování reklam jsou pouze pracovní (tedy nejsou 

oficiálním názvem vytvořeným zadavatelem) a odráží se v nich hlavní téma reklamy či 

prezentovaný vůz. Spoty jsou v analýze řazeny od nejstaršího po nejaktuálnější. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Zdroje reklam jsou uvedeny v oddílu Použité zdroje. Spoty Pobřežní hlídka a Sebejistý vůz byly 

analyzovány na základě záznamu z televizního vysílání. 
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Sémiotická analýza reklamních spotů Hyundai 

        U každé reklamy budou uvedeny základní informace (stopáž, který model je prezentován 

apod.), dále bude popsán děj, tedy denotativní rovina spotu, a pro doplnění zvlášť také 

informace o dění v obraze a o zvukovém doprovodu. Z těchto částí bude poté vycházet samotná 

analýza zaměřená především na konotované a mytické významy. 

 

 

Dost už bylo krabic (2010) 

Půlminutová reklama propaguje model ix20. Spot se nese v uvolněném duchu teplého 

dne ve městě. Vlídná atmosféra prostředí je navíc podpořena hudebním doprovodem. Jako něco 

nežádoucího, nevítaného je tu prezentován tvar krabice, který lze spatřit v mnoha objektech 

běžného života.  

 

Popis 

Většina scén v této reklamě je snímána z pohledu projíždějící vozu, který však divák 

nevidí. První objekt ve tvaru krabice představují bílé obytné domy, které jsou v další scéně 

vystřídány povrchovým výtahem vedoucím z metra, ze kterého vystupuje skupina cestujících. 

Následuje scéna, ve které zaměstnanci stěhovací služby vykládají z nákladního auta hnědé 

krabice. Krabici představují dále kabinky lanové dráhy, kterou pasažéři vozu pozorují střešním 

oknem. Jízda pokračuje kolem fotoautomatu na ulici, myčky na auta a zastávky hromadné 

dopravy. Auto míjí vysoké obytné či kancelářské budovy, které všechny vypadají stejně. Poté 

na přechodu pustí chodce, mezi nimiž se veze dítě v červeném vozíku, a pokračuje v jízdě 

kolem dalších stavení, jejichž tvary připomínají krabici. V závěru spotu vidíme celou posádku 

vozu, kterou je rodina s dvěma dětmi. Řidička šikmo zaparkuje na parkovišti, které má jasně 

vyznačené čáry oddělující jednotlivá parkovací místa.  

 

Obraz 

Většina reklamy je točena z pohledu pasažéra projíždějícího vozidla, které je vidět 

pouze v několika záběrech. Hlavním prvkem se tu stává tvar krabice místo prezentovaného 

vozu. Spotu dominují dvě barvy – bílá (symbol čistoty a nevinnosti) a modrá (barva klidu, 

důstojnosti a důvěryhodnosti). Bílé jsou domy na začátku spotu, výstup z metra, stěhovací vůz, 

kabiny lanové dráhy, čistě bílá jsou také oblaka, která částečně zakrývají nebe, a zářivě bílý je 

také přechod pro chodce. Světle modrá je obloha, autobusová zastávka i samotný vůz. 
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Unifikované vysoké budovy, které mají negativně vnímaný tvar krabice, jsou tmavě modré či 

šedivé, stejně jako parkoviště v závěru videa. Dominantní barvy jsou několikrát narušeny 

odstíny červené (např. vozík, ve kterém se veze dítě) a zelené (zeleň ve městě). Soudě dle 

oblečení postav se jedná o teplý jarní den. Obraz je doplněn titulky, ve kterých jsou zmíněny 

výhody vozu. Co odlišuje prezentovaný vůz od krabice, jsou jeho oblé tvary, tato paralela se 

prolíná celým spotem. Zaparkování auta mimo jasně vyznačený prostor v závěru reklamy je 

pak porušením veškerých pravidel. 

 

 Zvuk 

Proč byste měli trávit život jen v samých krabicích? Dost už bylo krabic! Nový Hyundai ix20. 

 

Reklama je kromě výše uvedeného stručného scénáře doprovázena optimisticky znějící 

písní, které dominuje vysoký ženský hlas, opakující se klavírní motiv a jemná ozvěna, ta jí 

dodává na zasněnosti.51 Část textu písně, která v reklamě zazní, je o negativních pocitech, které 

však interpretka ze sebe lehce oklepe, vzchopí se a je opět spokojená. Úvodní sugestivní otázka 

má příjemce donutit k zamyšlení, zda „krabice“ (ve které pravděpodobně bydlí i samotný divák) 

je tou správnou volbou pro život. Scénář nepřímo upozorňuje na pomíjivost života, smrtelnost, 

proto by bylo od příjemce nerozumné strávit svůj život v krabici. 

 

Analýza 

V primárním sémiologické systému, tedy na denotativní úrovni, pozorujeme běžný 

automobil projíždějící městem. Vůz ani prostředí, ve kterém se spot odehrává, ničím zvláštním 

nevynikají. Přidá-li se však k dění mluvený komentář, ve kterém je zmíněna krabice, spot 

nabývá konotovaných významů. V sekundární sémiologickém systému se tak krabice stává 

znakem, který zastupuje mentální koncepty spojené s předmětem krabice. Vezmeme-li v úvahu 

vzhled obyčejné, běžné krabice, jedná se o uzavíratelnou krychli, či kvádr. To může 

symbolizovat spoutanost, opak volnosti. Krychle může znamenat také dokonalost a přesnost, 

všechny hrany mají stejnou délku, úhly mají devadesát stupňů. Na rozdíl od zaoblené koule, 

která je symbolem nekonečnosti, má krychle jasně určené hranice, které nelze překročit. Oblé 

tvary také odpovídají přírodním objektům. Naopak touha po dokonalosti a přesnosti je vlastní 

lidskému snažení o překonávání přírodních zákonů. 

 

                                                 
51 Interpretkou je zpěvačka Alex Winston, píseň se jmenuje Choice Notes. 
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V kontextu mytologie hledáme symboly volnosti a nespoutanosti. Archetypálním 

symbolem volnosti je bezpochyby Prométheus, který navzdory bohům přinesl smrtelným lidem 

oheň. Za to byl zbaven svobody a přikován ke skále. S prométheovským mýtem souvisí mýtus 

o Pandoře a zkáze světa. Skříňka, kterou lze považovat za obdobu krabice a která byla otevřena 

Pandorou, obsahovala zkázu pro celé lidstvo.52 Na dně skříňky byl však i symbol naděje, 

Elpis.53 

 

Pro nás předsudky neplatí (2011) 

Tento šedesátisekundový spot se spíše než na konkrétní model značky Hyundai 

zaměřuje na značku jako takovou. Přestože se tu objevuje model ix35, v mluveném doprovodu 

o něm není zmínky. Na rozdíl od některých ostatních reklam neoslovuje příjemce výčtem 

jedinečných vlastností vozů a neuslyšíme tu ani žádná superlativa. Reklama diváka zavádí do 

několika různých prostředí a představuje axiomy, které jsou vzápětí vyvráceny děním v obraze. 

Vozidlo použité v tomto videu nemá českou státní poznávací značku, ale pouze ceduli 

s nápisem Hyundai ix35. 

 

Popis 

V prvních sekundách jsme zavedeni do zdánlivě vyprahlého kaňonu. Avšak v srdci 

kaňonu, kterým právě běží muž, je pole fialových květin. V další scéně je pozornost soustředěna 

na ruku s barevně nalakovanými nehty hrající na kytaru, která patří mladé dívce, z pohledu 

stereotypů netypickému bluesovému muzikantovi. Zdánlivě nezpochybnitelné tvrzení týkající 

se ryb je vyvráceno pohledem na dvojici ryb, které své přední ploutve dokáží využít k primitivní 

chůzi v bahnitém prostředí. Tvrzení, že v zimě je zima, sice vyvráceno není, přesto v další scéně 

vidíme venkovní bazén s několika plavci, z nichž dva v pauze hrají šachy a nevšímají si 

poletujícího sněhu. Stereotypům se vymyká také boxující žena, která v následující scéně trénuje 

s boxovacím pytlem a poté i se soupeřem, zatímco ji trenér nabádá, aby udeřila ještě silněji. 

V dalších záběrech vidíme gorilu tisknoucí k srdci své mládě, rozvíjející se květ žluté růže či 

děti vesele si hrající ve škole. Poté se ve spotu poprvé objevuje auto. Projíždí vyprahlou 

krajinou, avšak znuděnou cestující na místě spolujezdce náhle zaujmou několikametrové 

dřevěné sochy instalované poblíž silnice. Poté následuje záběr na zmíněnou ekologickou 

                                                 
52 HRYCH, Ervín. Velká kniha bohů a bájných hrdinů. Vyd. 1. Praha : Regia, 2000. 663 s. ISBN 80-

902484-9-7. S. 185 
53 PANINI, Giorgio P. Velký atlas mytologie. Bratislava : Perfekt, 1996. 128 s. ISBN 80-8046-043-4. 

S. 27 
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továrnu stojící na břehu jezera. Ekologičnost podtrhuje hejno ptáků letící nad jezerem. V závěru 

spotu jede model ix35 cestou, ta je po obou stranách lemována jak nízkými skalami, tak zeleně 

kvetoucími keři, prostředí se podobá tomu z úplného začátku spotu. V autě cestují dvě ženy a 

jeden muž, ti se během jízdy dobře baví, jako symbol volnosti a svobody působí ženina ruka 

natažená z okénka vstříc větru a slunečním paprskům. 

 

Obraz 

V reklamě pozorujeme sérii rozmanitých scén a prostředí, v nichž většina se nese 

v tlumených barvách. I pokud se scéna odehrává na denním světle pod slunečními paprsky, 

barvy nejsou nijak výrazné a nehrají v tomto spotu nijak zásadní roli. Ve scéně z venkovního 

koupaliště dominuje nevýrazná bílá a modrá barva, scéna z tělocvičny se odehrává téměř ve 

tmě. Jedinou výraznou barvou je v této reklamě žlutá (symbol slunce a optimismu), ve které je 

vyveden květ růže. Jednotlivé mini příběhy mají příjemce překvapovat, což se odráží i na 

způsobu natočení scén. Většina z nich je nejdříve snímána v celkovém záběru a až poté v 

důležitých detailech. Nelze také opomenout, že jednotlivé objekty vyskytující se ve spotu, mají 

svou vlastní symboliku. Například květina je symbolem šťastné duše, křídla ptáků symbolizují 

svobodu a dobrodružství. 

 

Zvuk 

V poušti není život. Bluesoví muzikanti jsou staří. Ryby plavou ve vodě. V zimě je zima. Ženy 

jsou křehké. Zvířata necítí lásku. Růže jsou rudé. Učení je mučení. Pohled z auta je nudný. 

Ekologické továrny neexistují. Luxus a pohodlí jsou jen pro vyvolené. Pro nás předsudky 

neplatí. 

V tomto případě má reklama vyvolat v divákovi emoce a navodit určitou atmosféru. Ta 

je podpořena melancholickou klavírní hudbou, která se v závěrečných tónech postupně mění a 

na konci spotu vyznívá optimisticky. Do hudby je zakomponován výše uvedený scénář 

sestávající z krátkých jednoduchých vět. Mluvené slovo přesně odpovídá dění v obraze. Krátké 

věty jsou snadno zapamatovatelné a podobně jako je to u obrazu, tak ani mluvený doprovod 

nepůsobí jako součást reklamy na automobily.  

 

Analýza 

V primárním sémiologickém systému, na konotativní úrovni, spatřujeme v reklamě 

několik zdánlivě nesouvisejících mini příběhů, které jsou však propojeny jedním společným 

znakem, tím je předsudek. Samotné slovo předsudek je definováno jako „předpojatost, 
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nepříznivý postoj k jevu, předmětu, k činnosti, k člověku, který s obtížně mění pod vlivem 

adekvátní opačné informace“.54 Předsudek jako znak se skládá z označujícího (tedy slova) a 

označovaného (mentální koncept spojený s významem slova). V kontextu této reklamy je slovo 

předsudek zaměnitelné se slovem stereotyp ve významu neměnného, navyklého postoje. 

V sekundárním sémiologickém systému, na úrovni denotace, je předsudek negativně vnímaná 

vlastnost, často spojená s negativním postojem vůči jakémukoliv druhu jinakosti. Na úrovni 

moderního mýtu se reklama snaží přesvědčit diváka, že jeho postoj vůči vnímanému světu je 

špatný, respektive není takový, jaký by měl být. Názornými ukázkami v mini příbězích tvrdí 

divákovi, že je svázán konvencemi a majoritním smýšlením a zároveň příjemci ukazuje 

správnou cestu pro zbavení se předsudků. Prostředkem pro zbavení se předsudků může být 

vozidlo značky Hyundai, protože značka Hyundai není svázána předsudky, tím se odlišuje od 

ostatních značek. 

 

V úrovni tradičního mýtu lze připomenout postavy, které se pokoušely naučit masy 

novému smýšlení, či byly pro ostatní příkladem vhodným následování. Mezi ně patří například 

starozákonní Mojžíš, který svůj lid převedl do zaslíbené země. V antické mytologii bohyně 

Athéna byla patronkou učenosti a moudrých lidí. Podobně nesmrtelný kentaur Cheirón byl 

učitelem mytických hrdinů.55 

 

DNA: Jak se rodí úspěch (2013) 

Třicetisekundová reklama přirovnává vývoj vozu k lidskému zrození a nevyhýbá se ani 

srovnání s konkurencí. Konkrétní konkurenční značka však zmíněna není ani v náznacích. 

 

Popis 

Nejprve spatříme řadu deseti kuliček antracitové barvy, které se vzápětí znásobí 

geometrickou řadou. Uprostřed temné prázdné místnosti vytvoří ve vzduchu tvar koule, dalším 

přeskupením pak tvar válce. Antracitové kuličky jsou poté nahrazeny barevnými, poletujícími 

vzduchem, které mají simulovat rozervanou strukturu DNA. V několika následujících záběrech 

se střídají barevné a tmavé molekuly genetické informace. Molekuly jsou však vystřídány 

šrouby, maticemi, pravítky, tužkami a dalšími předměty potřebnými k navržení vozu. Stejně 

                                                 
54 Slovník cizích slov [online]. [cit. 2017-05-01]. Dostupné z www: <http://slovnik-cizich-

slov.abz.cz/web.php/slovo/predsudek> 
55 DOMMERMUTH-GUDRICH, Gerold. Nejznámější mýty: 50 klasických mýtů antického světa. Vyd. 

1. Praha : Slovart, 2004. 311 s. ISBN 80-7209-579-X. S. 290 
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jako DNA poletují vzduchem, aby z nich v závěru spotu bylo vytvořeno auto, které se nejdříve 

skrývá za šedými a červenými panely, při konečném odhalení rozsvěcí přední světla a 

připravuje se k první jízdě. 

 

Obraz 

Jediným výraznějším barevným prvkem je v tomto spotu změna barvy molekul DNA, 

které se z antracitové barvy mění na bílé, červené, modré a žluté a ostře kontrastují s temným 

prostředím, které přetrvává po celou dobu reklamy. Společně se zvukovým doprovodem 

prostředí působí tajemně a neurčitě. Spot je paralelou ke zrození člověka a zaměřuje se na 

samotnou podstatu auta a hledání nejdokonalejšího uspořádání svého DNA. 

 

 Zvuk 

Jak se rodí úspěch Hyundai? Na začátku je naše odhodlání vytvořit pro vás dokonalý 

vůz. Vůz, v jehož DNA je zakódována špičková kvalita, který je o stupeň výše, o úroveň dále než 

konkurence. Kvalitnější, bezpečnější, atraktivnější. Hyundai i30. Inspirace. Dokonalost. 

 

Mluvené slovo je v podkresu doplněno jemnými, nenápadnými zvuky, které připomínají 

cinknutí drobných kovových částí o sebe a tlumené zvuky pracujících přístrojů. Scénář se 

soustředí na výčet unikátních vlastností vozu, které však nesdělují žádné konkrétní informace 

o použitých technologiích. Ve scénáři je značka Hyundai automaticky považována za úspěšnou, 

neexistuje zde jakékoliv zpochybňování. Zmínka o odhodlání naznačuje zájem značky o 

spokojenost zákazníka. Použití komparativu pak znamená nenápadný útok na konkurenci. 

 

Analýza 

Na úrovni denotace divák vidí změť barevných kuliček. Na základě znalostí a 

zkušeností, které má průměrně vzdělaný člověk, lze tyto kuličky identifikovat jako zhmotnělou 

strukturu DNA, tedy genetickou informaci buněčných organismů. Tvoří samotnou podstatu 

organismů. Ve spotu navíc kuličky tepou a připomínají tak pohyby lidského srdce.  

V sekundárním sémiologickém systému lze neustálé přeskupování kuliček chápat jako hledání 

dokonalých technologií. Reklama takto využívá analogie mezi zrozením člověka a auta. Práce 

s DNA vozu je možná ještě dokonalejší než samotná DNA vycházející z přírody, jelikož je 

dopředu promyšlená, vše je změřeno a důkladně sestaveno. Tato dokonalost, zmíněná i ve 

scénáři spotu, je neoddělitelná od vozu Hyundai. Stejně jako nemůže člověk existovat bez 

DNA, tak nemůže být automobil Hyundai bez dokonalosti.  
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V rovině moderního mýtu lze konstatovat, že ten, kdo si pořídí automobil značky 

Hyundai, si pořídí dokonalost, která se přenese i na nového majitele. Roland Barthes v této 

souvislosti upozorňuje na vyvolání pocitu příslušnosti k vyšší vrstvě. 

 

i40 Sedan (2013) 

Půlminutová reklama představuje model i40 Sedan a zavádí diváka do několika zcela 

odlišných a nesouvisejících prostředí. Pozornost je zaměřena na samotný vůz a jeho vlastnosti 

a výbavu. 

 

Popis 

V prvních sekundách spotu vidíme automobil jedoucí uprostřed noci po venkovské 

cestě. V detailu vidíme spolujezdkyni, která skrze střešní okno vozu hledí na zeleně zbarvenou 

polární záři, ta je stejně zelená jako ženiny oči. Vozidlo, které má v tomto spotu místo státní 

poznávací značky pouze ceduli Hyundai i40, odjíždí směrem od tajemné záře čelem ke kameře. 

Záhy se však prostředí mění ve sluncem projasněné parkoviště u malého přístavu. Vůz během 

parkování couvá k okraji přístaviště. Tento okraj není jediným nebezpečím, ke kterému se auto 

přibližuje. Na displeji uvnitř vozu vidíme mohutné žraločí čelisti umístěné na okraji mola. Za 

čelistmi jsou pak ukotvené plachetnice. Během této scény si divák může vůz prohlédnout 

z několika stran – zezadu, z interiéru, svrchu i z čelního pohledu. Druhá část spotu se odehrává 

v městském prostředí. Nejprve se na povrchu auta odráží světla nočního velkoměsta. Pohled do 

interiéru vozu pak nabízí detailní záběr palubní desky s dotykovým displejem uprostřed. Ten je 

využit řidičem – mužem, z něhož vidíme pouze siluetu tváře. Čas se však změní, vůz tentokrát 

projíždí městem za denního světla. Mrakodrapy z předchozích záběrů střídá modernistická 

budova s nepravidelnou, zakřivenou fasádou, jejíž křivky se odráží na povrchu automobilu. 

Závěr spotu tvoří ne neobvyklá jízda ulicí kolem obytných domů. Poslední scéna pak 

představuje dva modely vozu i40 v antracitové a bílé barvě zaparkované před další moderní 

budovou se zaoblenými zdmi ve stejných barvách jako oba vozy. 

 

Obraz 

V této reklamě se několikrát vystřídá noc a den. Noc na začátku videa je ozvláštněna 

zelenou září, v polovině reklamy je noc osvícena světly velkoměsta. Naopak dění ve dne 

symbolizuje čistotu, převládá bílá barva. Výrazným prvkem v obraze jsou rozevřené žraločí 

čelisti symbolizující nebezpečí. Již od začátku je jasné, že se jedná o reklamu na automobil. 
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Postavy, které se ve spotu objevují, nejsou zabrány celé, ale pouze v detailním záběru oka nebo 

jako silueta obličeje. Dominujícím prvkem se tak stává samotný vůz. 

 

Zvuk 

Když už v dnešní nejisté době plánujete koupit nový vůz, tak jedině ten, který vám za vaše peníze 

nabídne vše, co hledáte. Tedy především skvělý design, špičkovou kvalitu podloženou zárukou 

bez omezení a maximální bezpečí. Nový Hyundai i40 s výkonným, ale úsporným dieselovým 

motorem s bohatou výbavou představuje nejatraktivnější nabídku na trhu. Už neodoláte. 

 

Ve scénáři této reklamy můžeme pozorovat nenápadný útok na konkurenci. Model i40 

Sedan je tu označen jako nejatraktivnější nabídka na trhu, avšak konkrétní důvod pro toto 

tvrzení (kromě úsporného motoru) zmíněn není. Slova napovídají příjemci, že na rozdíl od 

nejisté doby, vůz značky Hyundai je vždy spolehlivou volbou. Model i40 totiž disponuje vším, 

co má správný vůz mít, tedy atraktivní vzhled, vysokou kvalitu (avšak kdyby se přeci jen něco 

přihodilo, je tu záruka, která však narušuje dojem dokonalosti) a navíc je bezpečný a za 

výhodnou cenu.56 Hudební podkres je v tomto spotu nevýrazný a zcela tu dominuje mluvené 

slovo. 

 

Analýza  

Reklama se odehrává v univerzálním prostředí (venkovská cesta, město), zaujmou 

pouze žraločí čelisti. Dominantní znak, automobil, je tudíž určen scénářem. Tradiční výčet 

atraktivních prvků, které mají příjemce přesvědčit ke koupi, je zde propojen s nejistotou. Ta je 

na začátku spotu symbolizována polární září. V mytických dobách si lidé podobné přírodní jevy 

vysvětlovali pomocí náboženství. Cítí-li se moderní člověk nejistý, bezpečí a jistoty může 

hledat v technologiích, které zahrnují i jeho nový vůz Hyundai. 

 

ix35: Inspirace, dokonalost (2013) 

Různorodé věci, které lze v autě převážet, tvoří samotný vůz. Takto se dá shrnout dění 

v tomto půlminutovém spotu, ve kterém je model ix35 představen jako rodinný vůz. Objekty, 

z nichž je vytvořen, lze snadno identifikovat a přisoudit je jednotlivým členům rodiny 

                                                 
56 Tento typ samochvály není v reklamách značky Hyundai neobvyklý, avšak týká se reklamních 

sdělení všeobecně. 
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(například fotbalový míč a skateboard by mohly patřit dětem, elektrická kytara otci a obuv 

matce).  

 

Popis 

V prvních sekundách spotu vidíme stříbrnou pružinu vznášející se ve vzduchu. 

K pružině se vzápětí přidává židle a gymnastický míč. Poté další objekty vytvoří mraky, 

oblohou tedy dále letí například hračky ve tvaru žáby, reproduktor, sluneční brýle, perník, kusy 

oblečení, elektrická kytara a tak dále. Všechny předměty poté padají z oblohy směrem 

k jednomu místu, kde postupným skládáním vytvoří model ix35 v bílé barvě s bílým obytným 

domem v pozadí. 

 

Obraz 

Předměty, které se v reklamě objevují, poletují vzduchem proti čistě modré obloze. 

S touto čistotou kontrastuje chaos, který změť různorodých předmětů vytváří. Tento chaos se 

však v závěrečných sekundách spotu transformuje v dokonalý, čistě bílý vůz. Vedle této 

proměny si lze též všimnout, že se jedná o předměty běžné denní potřeby, které mají v reklamě 

zástupnou funkci. 

 

Zvuk 

Nový Hyundai ix35. Inspirace. Dokonalost. 

 

Zvukový záznam je v této reklamě poměrně jednoduchý. Scénář je krátký, přesto dává 

příjemci návod jak vnímat prezentovaný automobil. Vždyť co může být lepší než samotná 

dokonalost? Ta nepotřebuje více slov. Hudební skladba je monotónní a pravděpodobně má 

připomínat zvuky při běžném používání vozu. 

 

Analýza 

Hlavními znaky reklamy jsou předměty, které se pohybují vzduchem. Samy o sobě 

nejsou ničím zvláštní či výjimečné. Na úrovni konotace však nabývají nových významů. Jak 

bylo zmíněno výše, každý z předmětů lze přiřadit některému z členů skupiny, každý zastupuje 

nějakou osobu. Skupinou se rozumí rodina, jež je základní jednotkou společnosti. Vzhledem 

k charakteru objektů vyskytujících se v reklamě lze usuzovat, že rodina tráví společně volný 

čas. Důležitost rodinné pospolitosti je akcentována i v biblické a antické mytologii, kde rodinné 

vztahy a vazby sehrávají zásadní roli a jsou často hybateli děje. Nejznámější antické příběhy 
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zahrnují boha Dia, jeho sourozence, ženy a četné potomstvo. Stejně tak jsou rodinné vztahy 

základem příběhů o Oidipovi a Antigoně a mnoha dalších. Zároveň je pro každou mytickou 

postavu důležitý její původ. 

 

Cesta do Frýdku (2014) 

Jedná se o třicetisekundový spot, který propaguje model ix35. Tato reklama s příběhem 

využívá pohádkových motivů a zdůrazňuje, že ix35 se hodí do různých terénů. Vidíme zde 

českou státní poznávací značku a náznaky českosti vyplývají především z mluveného 

doprovodu. 

 

Popis 

Na začátku reklamy vidíme malebný venkovský penzion. Na jeho dvorku stojí vozidlo 

s otevřeným zavazadlovým prostorem. Mladá žena do něj cosi vloží a společně se svým 

partnerem nasedne do auta. Mezitím se opodál postarší muž věnuje pravděpodobně shrabování 

listí. Žena se v autě připoutá a její partner s rukama na volantu a s úsměvem na rtech pronese 

větu „A jede se do Frýdku“. V tom okamžiku kamera zabere staršího z mužů, který se se 

zděšením v očích obrací směrem k autu. ‚Do Frýdku?‘ ujistí se starší muž, pravděpodobně 

zaměstnanec penzionu. V tom mladý pár v autě mírně znejistí, což se odrazí na výrazu jejich 

tváří. Za hlasového doprovodu staršího muže pak pozorujeme dvě naprosto odlišné cesty, 

kterými se lze dostat do onoho Frýdku. Je naznačeno, že první, stará trasa začíná výjezdem 

z penzionu, po obou stranách záběru vidíme nízký plot. Cesta je kamenitá, nebezpečně úzká a 

vede mezi vysokými skalami podél hlubokého příkopu. V dáli jsou vidět další skály a na obloze 

se objeví několik blesků. V dalším záběru již auto jede po klikatící se cestě, po pravé straně pod 

silnicí vidíme rozbouřené moře. Skrze střešní okno oba pasažéři sledují zataženou oblohu nad 

tak zvaným Oslím sedlem, druhou částí staré trasy, která má v posádce i divákovi navodit 

strach. Třetí částí je pak Čertův les. Napětí v reklamě se stupňuje, když model ix35 v temném 

lese projíždí okolo stromu, do kterého vzápětí udeří blesk, a strom padá k zemi. Posádka jen 

taktak uniká smrti, která je však pravděpodobně čeká v poslední části staré trasy. Vyvrcholením 

této strašidelné pasáže je tak zvaný Most smrti. Po detailním záběru vjezdu automobilu na most 

divák spatří celou scénu. Tu tvoří starý dřevěný most, pod nímž jsou skály a několik stromů. 

Žena v autě dává najevo svůj strach tím, že partnerovi položí ruku na jeho. Následuje detailní 

záběr přetrhávajícího se lana. Všechny části staré trasy se vyznačují velice nebezpečným a 

obtížným terénem. Scéna se poté vrací na výchozí místo, tedy k penzionu. Starý muž o něco 

veselejším hlasem zmíní druhou variantu cesty do Frýdku. Na rozdíl od té první, druhou trasu 
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vidíme pouze z jednoho záběru. Čistá, rovná silnice bez jakýchkoliv překážek vede mezi dvěma 

jasně zelenými kopci. Na obloze sice vidíme mraky, ale prosvítají jimi paprsky slunce. Záběr 

se poté vrací k páru v autě. Z výrazů jejich tváře není jasné, kterou trasu si vyberou. 

V posledním záběru tohoto spotu vůz se stejnou poznávací značkou jede po jakési vyježděné 

cestě. Nejedná se však ani o jednu z dříve zmíněných tras, spíše o kombinaci obou. V pozadí 

vidíme skály, podél cesty pak zelené nížiny. Počasí, které v tomto reklamním spotu hraje 

důležitou roli pro svou schopnost navodit atmosféru strachu či naopak pocit bezpečí, je 

v posledním záběru podobné tomu, které panovalo na první trase cesty do Frýdku. 

 

Obraz 

 

Reklamu můžeme rozdělit na tři části. První se odehrává u venkovského penzionu, 

druhou představuje nebezpečná cesta do Frýdku a třetí je cesta bezpečná. V obraze diváka 

zaujme především ona nebezpečná cesta, která, pro zvýšení napětí, vede celá pouze temnou 

krajinou. Nebezpečně působí špičaté vrcholky skalnatých hor, rozbouřené moře, blesky, které 

kácí stromy. S tímto prostředím ostře kontrastuje bezpečná cesta do Frýdku s jasně zelenými 

kopci a modrou oblohou. Samotný vůz hraje v reklamě vedlejší roli. O tom, zda mladý pár cestu 

přežije, či nikoliv, nerozhoduje auto, ale volba správné cesty. Ta rozhoduje mezi životem a 

smrtí.  

 

Zvuk 

„A jede se do Frýdku“ „Do Frýdku? Můžete se vydat po staré trase plné zatáček, pak na Oslí 

sedlo, skrz Čertův les, a nakonec přes Most smrti. Anebo to můžete vzít po nové cestě.“ 

 

Starší muž, který varuje pár před nebezpečnou cestou, vypráví napínavě a strašidelně. 

Jakmile zazní, že dvojice jede do Frýdku, ozve se také pochmurná hudba, v souvislosti s děním 

na obrazovce je slyšet vítr, hřmění a v závěru cesty praskání lana, které do teď drželo ve scénáři 

výše zmíněný Most smrti. Když se pozornost přesune k bezpečné cestě do Frýdku, je slyšet už 

jen zpěv ptáků. Reklama byla vysílána také na zahraničních televizních obrazovkách. Pro české 

publikum, jako navození českosti, byl za cíl cesty vybrán Frýdek. Toto slovo má však původ 

v němčině. 
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Analýza 

 

Dominantními znaky jsou v této reklamě tři postavy, mladý pár a postarší muž, a také 

dvě protichůdná prostředí, ve kterých se reklama odehrává. Na denotativní úrovni se jedná o 

mladý, pravděpodobně nesezdaný bezdětný pár, který si vyjel na víkendový pobyt na venkov. 

Frýdek je pro ně zatím neznámé místo, soudě dle skutečnosti, že neznají ani jednu z cest. 

V sekundárním sémiologickém systému na úrovni konotací představuje mladý pár zástupce 

celé své generace. Prezentuje určitý způsob trávení volného času a hodnoty s ním spojené. Na 

rozdíl od páru, postarší muž již nikam nespěchá a představuje moudrého rádce. Dochází tu tak 

ke střetu dvou zcela odlišných generací. 

 

Na úrovni mytologie lze spatřovat analogii mezi zobrazeným mladým párem a 

biblickými postavami Adama a Evy. I oni museli překonat překážku v podobě vyhnání z Ráje. 

Pár zobrazený v reklamě má však stále na výběr. Bezpečná cesta pro ně bude znamenat ráj, 

vyberou-li si cestu nebezpečnou, skončí v zatracení. Postarší muž, který je varuje před 

nebezpečnou cestou, se stává božskou postavou. Neříká dvojici, kterou cestu si vybrat, pouze 

nabízí alternativu. Motiv cesty pak můžeme nalézt v antické mytologii, například ve spojení 

s Odysseem. I on musel překonat množství překážek, aby se dostal zpět na svou rodnou Ithaku. 

Jeho putování je však propojenou i s motivem smrti. Může být chápáno také jako cesta 

zemřelých hrdinů na ostrovy blaženosti.57 

 

Soused z Boleslavi (2014/2015) 

Bezmála třicetisekundová reklama, která na českých televizních obrazovkách běžela 

v letech 2014 a 2015 vyvolala pravděpodobně největší mediální rozruch. Tato srovnávací 

reklama má dvě verze. Společnost Hyundai z ní musela odstranit útočnou zmínku o Boleslavi. 

Zároveň se však dá subjektivně říci, že spojení slov soused z Boleslavi pomohlo (ať už 

pozitivně, či negativně) značce Hyundai zapsat se do povědomí českého trhu s automobily.    

 

 

   

 

                                                 
57 MARTIN, René. Slovník řecko-římské mytologie a kultury. Vyd. 1. Praha : EWA, 1993. 302 s. 

ISBN 80-85764-02-4. S. 174 
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Popis 

 

Reklama zachycuje jízdu modelu i20 městem.  Na začátku vidíme rozjíždějící se auto, 

za nímž se objevuje zeď domu. Na té jsou graffiti včetně obrázku bomby a šimpanze, jenž si 

zakrývá uši. V následném záběru auto projíždí kolem dalších graffiti, je mezi nimi namalovaná 

postava. V jejích očích, které představují dvě zrcadla, se odráží projíždějící automobil. Poté 

auto projíždí kolem malé kresby roztleskávačky s pompony z trávy prorůstající zdí. Motiv 

pomalované zdi je pro tuto reklamu příznačný a v různých formách se během necelé půl minuty 

objeví ještě několikrát. Hned v dalším záběru, kdy auto vyjíždí z garáže, jsou garážová vrata 

vymalována motivem otevřených úst s výrazně namalovaným chrupem. Auto poté projíždí 

kolem řady patníků, ty modelu i20 skládají poklonu tím, že mají ke svému tělu přikované 

rameno navíc, které se dotýká jejich horní části. Následuje záběr, kterému dominuje přibližně 

sedmipatrový dům, na jeho zdi diváka zaujme především velká malba atraktivní, spoře oděné 

ženy. Ta v ruce drží malý model auta. U rohu domu stojí před křižovatkou automobil Hyundai, 

na který dopadá pohled namalované ženy. Přes přechod prochází osoba se psem a v pozadí 

vidíme několik dalších postav. Jedná se o první z celkem tří záběrů v reklamě, ve kterém se 

objevují lidé. Nezdá se však, že by kterákoliv z postav věnovala projíždějícímu autu pozornost. 

Po levé i pravé straně stojí další dvě, zašle vyhlížející budovy a jeden strom. V ulici, ze které 

vyjíždí Hyundai i20, je zaparkováno několik aut a také kontejnery na odpadky. Další záběr 

představuje pohled z interiéru auta skrze střešní okno. Divák tak (pravděpodobně z pohledu 

spolujezdce) nad autem vidí vysokou budovu, z jejíž horních pater se okny dere ven šest 

zelených chapadel. Poté model i20 vjíždí do parku. Silnice, po které auto jede, je celá pokrytá 

podzimním listím, na němž je bílou barvou namalován přechod. Jakmile auto na tento 

improvizovaný přechod najede, listí se rozvíří a přechod mizí. V tomto záběru opět vidíme dvě 

postavy, z nichž jedna v parku venčí psa a druhá je příliš upozaděna na to, aby ji bylo možné 

jakkoliv identifikovat. V osmnácté sekundě vjíždí auto na zasněženou plochu. Z prvních, 

detailních záběrů poprvé a naposledy v tomto spotu zahlédneme řidiče vozidla. Poté kamera 

rychle přejde do celkového záběru scény a divák vidí, že se auto nachází na dvoře jakési větší 

budovy, která by mohla být kancelářským komplexem, či nemocnicí. V pozadí prochází tři 

osoby, pravděpodobně otec s dvěma dětmi, z nichž jedno za sebou táhne sáňky. V centru 

pozornosti se však ocitá pouliční lampa. Její štíhlý sloup u země plynule přechází v kresbu brýlí 

vytvořenou ve sněhu a lampa se tak stává brýlovou stranicí. Automobil Hyundai kolem tohoto 

výjevu jen mimochodem projíždí. V předposledním záběru tohoto spotu přijíždí auto do svého 

cíle. Pomalu parkuje před zraky malé figurky, která představuje již zmiňovaného souseda. 
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Figurka, které buď chybí dolní končetiny úplně, nebo o ně možná přišla, když se samou závistí 

částečně propadla do země, vzhlíží k autu Hyundai, na němž vidíme českou státní poznávací 

značku. Pokud by auto jen o pár centimetrů změnilo směr, figurka souseda by byla rozdrcena. 

V posledním, statickém záběru je vidět celá scéna se sousedem z Boleslavi. Automobil Hyundai 

stojí na mokré ploše, na níž je vidět jeho odraz. Z tohoto celkového záběru je jasně patrný rozdíl 

ve velikosti vozidla a figurky souseda.  

 

Obraz 

 

Reklama vtipným způsobem využívá prostředí velkoměsta. Ulice města jsou téměř 

prázdné, lidé jsou tu zastoupeni malbami na zdech domů a jejich význam je těsně spjat se 

zvukovým doprovodem. Malby tu nahrazují skutečné osoby, které závidí. Spot si hraje 

s perspektivou – v porovnání s budovami ve městě je model i20 malým nenápadným autem, 

naopak porovnáme-li jej se sousedem z Boleslavi, stává se z něj vozidlo obrovských rozměrů. 

V této souvislosti lze konstatovat, že člověk má tendenci vhlížet k objektu, který obdivuje nebo 

závidí. Závist je ústředním tématem tohoto spotu a kromě postavy malého souseda je 

znázorněna také nebezpečně vypadajícími zelenými chapadly. Ta jsou však spoutána budovou 

a nemohou projíždějící auto nijak ohrozit. Samotný soused z Boleslavi je znázorněn poměrně 

nelichotivě. Je oděn pouze do půli těla, vedle sebe má dětský plovací kruh. V reklamě se 

vystřídají tři roční období. Začíná létem a končí zimou. Reklamu doprovází titulky nejdospělejší 

rodinný vůz a nechybí ani informace o ceně. 

 

Zvuk 

 

Přichází opravdová bomba. Nová i20 od Hyundai nastaví zrcadlo ikonám a všechny roztleská. 

Její obrovský interiér konkurence neskousne. Bude jí muset složit poklonu. Výjimečné křivky 

ohromí a závistivci zlostí zezelenají. Nová i20 rozvíří český trh s rodinnými vozy. A i bez brýlí 

každému dojde, že až v ní přijedete, bude váš soused z Boleslavi tááákhle malý. Nový Hyundai 

i20. Větší, kvalitnější. Prostě lepší než ostatní. 

 

To, co divák slyší, je pro tento spot zásadní, bez výše uvedeného scénáře by reklama 

ztratila svůj smysl. Běžně používané obrazné fráze jsou tu použity v doslovném významu. 

Zmíněná přicházející bomba je synonymem pro senzaci. Nastavování zrcadla se týká 

sebereflexe konkurenčních značek. Reklama předpokládá, že divák tyto fráze zná a chápe je 
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v přeneseném významu. Mluvený doprovod je doplněn hudebním kytarovým popěvkem, který 

je nevýrazný.  

 

Analýza 

 

V primárním sémiologickém systému pozorujeme ve spotu automobil jedoucí městem. 

Ani jeden z těchto prvků ničím nevyniká. Zaujmout mohou pouze neobvyklé malby na zdech, 

brýle, figurka souseda a všudypřítomný motiv závisti. Právě ty dohromady se scénářem 

vytvářejí dominantní znaky. V sekundárním sémiologickém systému získávají tyto znaky 

druhotné významy. Výše zmíněné brýle vytvořené ze sněhu a pouliční lampy jsou stereotypním 

symbolem moudrosti. Pokud i bez brýlí každému dojde, že soused bude závidět, znamená to, 

že si tuto skutečnost budou uvědomovat i méně moudří jedinci. 

 

Graffiti, zelená chapadla a malý soused označují závist. Spot je vystavěn právě na této 

negativní vlastnosti. Vyznění reklamy není složité na pochopení, zelená barva je ve spojení se 

závistí tradičně používána. Na úrovni moderní mytologie je motiv sousedství ztvárněním 

negativních vztahů mezi lidmi bydlícími v těsné blízkosti. Právě tato blízkost umožňuje lidem 

sledovat druhé a je příležitostí pro porovnávání sebe s ostatními. V křesťanství je závist jedním 

ze smrtelných hříchů. V této reklamě je závist ještě doplněna dalším smrtelným hříchem, 

kterým je lenost. Zatímco automobil parkuje, malý soused se věnuje volnočasové aktivitě. 

V kontextu české kultury je nutné zmínit, že Česká republika patří k zemím s nejvyšším počtem 

zahradních bazénů v Evropě.58  

 

A teď tu vládnu já (2015) 

Spot vysílaný na českých televizních obrazovkách v roce 2015 představuje vůz Hyundai 

Tucson jako výhradně ženské designové auto. V reklamě vystupuje pouze jedna osoba – 

sebejistá žena, která, podle svých slov, miluje změnu. Právě motiv změny prostupuje celým 

                                                 

58 VÁCHAL, Adam. Bazén je už na každé třetí zahradě v Česku. Víc jich mají jenom ve 

dvou zemích Evropy [online]. [cit. 2017-05-01]. Dostupné z www: 

<https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/bazen-je-uz-na-kazde-treti-zahrade-v-cesku-vic-jich-

maji-jen/r~e2475caa297c11e69966002590604f2e/?redirected=1494773449> 

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/bazen-je-uz-na-kazde-treti-zahrade-v-cesku-vic-jich-maji-jen/r~e2475caa297c11e69966002590604f2e/?redirected=1494773449
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/bazen-je-uz-na-kazde-treti-zahrade-v-cesku-vic-jich-maji-jen/r~e2475caa297c11e69966002590604f2e/?redirected=1494773449
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třicetisekundovým spotem. Oblečení a vzhled ženy, včetně účesu a barvy vlasů, se během půl 

minuty několikrát změní. Tuto několikastupňovou transformaci řídí sama žena a je to ona, kdo 

určuje pravidla, a tím se vymyká všem stereotypům a tradičnímu zobrazení ženy. V této 

reklamě má vůz českou státní poznávací značku. Reklama neobsahuje žádné doplňující titulky. 

 

Popis 

 

Na začátku reklamy sledujeme, jak vůz vyjíždí z temného tunelu. Ve tmě jsou vidět 

pouze rozsvícená přední světla. Vzápětí však tmu vystřídá jasný slunečný den, sluneční svit se 

odráží na předním skle i na vozovce. V následujícím záběru poprvé spatříme řidičku stříbrného 

auta. V tuto chvíli má středně dlouhé hnědé vlasy, minimum make-upu a nevýrazný modrý 

svetr. V detailu dále vidíme křivky odbočujícího automobilu včetně pravého předního světla a 

částečně prosklenou střechu dalšího tunelu, kterou auto projíždí. Na rozdíl od prvního tunelu, 

je tento prosvícený sluncem. Vracíme se do interiéru vozu, jenž řídí, na první pohled, jiná žena. 

Tato má černé vlasy stažené do dlouhého copu a je oděná do černého sportovního topu, obě 

dlaně má omotané bílou bandáží. Po následném střihu má řidička krátké černé vlnité vlasy a na 

sobě bílou košili se vzorem černých teček. Na předním skle je patrný odraz stromů, kolem 

kterých žena projíždí, zřejmě se právě vyskytuje v ulici města, v pozadí vidíme řadu domů 

typických pro městskou zástavbu. Poté však automobil opět změní prostředí a ocitá se 

pravděpodobně na okraji města. Zatímco projíždí kolem dlouhé cihlové zdi, začnou kolem něj 

vybuchovat nálože s barevným prachem. Scénu tak na krátký okamžik zaplní mraky v několika 

zářivých barvách. Avšak vzápětí se toto barevné prostředí promění v temný tunel. Řidička opět 

mění svůj vzhled, v tuto chvíli je dlouhovlasou blondýnou oblečenou do černo-bílého modelu 

v retro stylu. Scéna se oproti té předchozí odehrává téměř ve tmě, v tunelu vidíme pouze 

záblesky světel odrážející se uvnitř i vně vozidla, které nejdříve sledujeme v interiéru, v detailu 

kola a nakonec v celkovém záběru, ve kterém vůz jede tunelem vysokou rychlostí, což je navíc 

umocněno problikávajícím osvětlením v odstínech fialové. V následující scéně, která se 

odehrává již za denního světla, vypadá řidička opět trochu jinak. Stále je dlouhovlasou 

blondýnou, má však ve vlasech květinovou ozdobu ve stylu hippies. Tato úprava jí ale dlouho 

nevydrží, vozidlo přijíždí do prostor jakéhosi skladiště, ve kterém řidiččina proměna, 

deklarovaná v mluveném doprovodu, vrcholí. Nejdříve sledujeme ženu přes přední sklo, ve 

kterém se ve slunečném dni opět odráží okolní zeleň. Pro tuto chvíli černovláska s krátkým 

sestřihem je oblečena do jednoduchého černého topu a na pravé paži má výrazné tetování. 

V ruce drží odpalovač výbušniny. Žena stiskne spoušť a v tom okamžiku v prostoru skladiště 
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začnou vyšlehávat plameny, mezi nimiž automobil kličkuje. První plamen vidíme ze záběru 

svrchu, druhý se pak objevuje přímo před vozem v čelním záběru, řidička se plamenům obratně 

vyhýbá. Tuto skutečnost umocňují i dva záběry z interiéru vozidla, v nichž žena soustředěně 

sleduje okolní dění a pevně točí volantem. Divák tak může oheň v exteriéru zahlédnout 

z pohledu řidičky. Ještě před tím než se žena dostane z prostor skladu, promění se v rudovlasou, 

silně nalíčenou femme fatale a s tajemným úsměvem na rtech opouští nebezpečné území. Záběr 

na její obličej vzápětí vystřídá pohled zvenčí, ohně se naplno rozhořely, vůz však pomalu mizí 

za rezavým schodištěm. Prostředí se změní na kopcovitou krajinu, kterou se vine úzká silnice. 

Přírodu ale opět vystřídá město, vůz se totiž vrací tam, odkud přijel, tedy do tunelu, do kterého 

skrze kruhovité otvory ve střešní části proniká denní světlo. Automobil sledujeme z několika 

různých úhlů, zezadu, svrchu, zpředu. V předposledním záběru je pozornost věnována řidičce. 

Stejně jako se vůz vrátil na místo, z něhož na začátku spotu vyjel, i žena se vrací k původnímu 

vzhledu. V závěru reklamy pak sledujeme automobil, jenž v pozdních odpoledních hodinách 

projíždí přes most, pravděpodobně ve velkém městě.  

 

Obraz 

 

Spot obsahuje množství typicky ženských prvků: módu, změny účesů, růžovou barva, 

květiny ve vlasech. Na rozdíl od reklam, které cílí na muže, tato hýří barvami a soustředí se na 

vzhled ženy a design vozu.  

 

Zvuk 

 

Svět ovládne změna. A já miluju změnu. Ráda ji řídím. Bude krásná. Drsná. Oslnivá. V celé 

zemi nastolí vládu kvality a fantastického designu. Protože je skvělá. A teď tu vládnu já! 

Hyundai Tucson.59 

 

                                                 
59 Reklama byla vysílána i na zahraničních televizních obrazovkách. Vystupuje v ní britská herečka 

Hannah Ware. Původní, anglická verze scénáře je zaměřena spíše na osobnost této ženy a její postoj 

k životu: My name is Hannah Ware. I didn’t set out to be an actress. But I’ve always loved to go of the 

beaten track. I hate standing still. Acting allows me to explore, to change. Sometimes I can be good, 

sometimes I can be … not so good. Why? Cause change is good. 
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Hudba doprovázející tento spot je nevýrazná, z počátku pomáhá budovat napětí a v závěru, kdy 

řidička kličkuje mezi plameny, připomíná hudbu z akčních filmů. Přesto je zastíněna mluveným 

slovem. Scénář se z nekonkrétního tvrzení o světové změně přes ženskou sílu a krásu přesouvá 

až k samotnému vozidlu. Lze tu vysledovat paralelu mezi ženskou krásou a vzhledem 

automobilu. 

 

Analýza 

 

Hlavní a jedinou postavou spotu je žena, které je přibližně třicet let. Denotace sestává 

z obyčejné jízdy městem, jediným neobvyklý prvkem jsou vybuchující nálože s barvami a 

oheň. Jak v primárním, tak sekundárním sémiologickém systému se postava ženy vymyká 

tradičnímu zobrazování žen. Nejedná se o manželku, či matku, ochránkyni hnízda a 

udržovatelku ohně. Tato žena je sebevědomá, silná, nekompromisní, sama rozhoduje o svém 

životě. Dokáže ovládat velké SUV. Zároveň zůstává pravou, marnivou ženou, která si potrpí na 

módu a kosmetické produkty. Její transformaci lze též interpretovat jako pouhou představu či 

sen, žena si však uvědomuje své možnosti. Podle svých rozhodnutí si může vybírat a měnit 

věci. Mezi ně patří i její vůz. Řidička příjemci navrhuje, že vyměnit staré auto za nové, je dobrá 

změna. 

 

Na úrovni klasické mytologie se hlavní postava reklamy podobá silným ženským 

osobnostem řecké mytologie. Je silná a bojovná jako Amazonky, oplývá krásou jako bohyně 

Afrodita. Zároveň má schopnosti, kterými disponovaly mužské postavy. Dokáže měnit svou 

podobu jako samotný Zeus. Vládne ohni jako Héfaistos. Všechny tyto jedinečné vlastnosti 

existují ve vzájemné symbióze s prezentovaným vozem. Krása přechází z ženy na vůz, který 

naopak ženě dodává téměř až nadpřirozené schopnosti. 

 

i40: Řiďte svůj úspěch (2015) 

Půlminutová reklama na Hyundai i40 je plná superlativ, prezentuje vůz jako model 

vhodný následování. Zavádí nás do prostředí velkoměsta. Pozornost upoutává především 

samotné auto. V tomto spotu, který je cílen spíše na mužského příjemce, má vůz českou státní 

poznávací značku. 
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Popis 

V prvních sekundách reklamy snímá kamera konstrukci mostu společně s modrou 

oblohou a poté se pozornost zaměří na samotný automobil v šedé barvě jedoucí po mostě. 

Následuje detailní záběr na znak i40 na povrchu vozu a dále sledujeme auto, jak projíždí 

městem. Nejdříve kolem parku, dále kolem ulice s otevřenou kavárnou, v okolí vidíme pouze 

náznaky stínů osob. Pohled kamery se soustředí na design vozu, střídají se detailní záběry 

s celkovými. V druhé části spotu přejíždí automobil z města na několikaproudou silnici, po 

které projíždí zcela osamocen. Závěr tvoří celkový pohled na zaparkovaný vůz. 

 

Obraz  

 

Spot působí svěžím, čistým dojmem. Odehrává se za slunečného teplého dne. V centru 

pozornosti je samotný automobil, který je po celou dobu snímán ve stejné, neagresivní rychlosti, 

ve velice plynulé jízdě.  

 

Zvuk 

Stát se ikonou trvá. Hyundai i40 to ale dokázal rychle. Nyní však nastal čas, abychom tuto ikonu 

posílili a přenastavili měřítka její kvality, designu, pohodlí a pokrokovosti. Přichází nový 

Hyundai i40. Úsporný provoz. Výkonné motory. Skvělé jízdní vlastnosti. To vše ho předurčuje 

k úspěchu. Váš úspěch můžete i řídit.“ 

 

Reklama je sice podkreslena elektronickou hudbou, ta je však zcela zastíněna mluveným 

doprovodem. Ve scénáři se značka snaží zákazníka přesvědčit téměř o nemožném. A to o tom, 

že na poli dokonalosti překonala samu sebe. 

 

Analýza 

 

Dominantním znakem je v tomto spotu automobil. V sekundárním sémiologickém 

systému se stává novým označujícím a lze mu přiřadit konotované významy. Mezi ně patří 

především úspěch. Je-li totiž člověk úspěšný, může si pořídit tento vůz a svůj úspěch doslova 

řídit 
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V úrovni moderní mytologie spot vyjadřuje postoj současné společnosti, úspěch člověka 

se přímo úměrný a závislý na jeho majetku. Konstantní, spíše pomalá rychlost jízdy naznačuje, 

že řidič má dost času, úspěch si již vydobyl a může si jej vychutnat.  

 

Také v klasické mytologii se objevují postavy, jež si svůj úspěch musely vydobýt a za 

svou snahu byly odměněny. Například hrdina Iáson si díky pomoci bohyni Héře zajistil její 

přízeň.60 

 

Lepší než ostatní (2015) 

Jedná se o druhou verzi spotu Soused z Boleslavi z roku 2015, ze které byla přímá 

narážka na konkurenční značku odstraněna. Dále byly v jednadvacetisekundové reklamě 

pozměněny či vynechány některé scény, jiné naopak zůstaly beze změn. 

 

Popis 

 

Nejprve z pohledu řidiče sledujeme otevírání garážových vrat. Jedná se o ta samá 

garážová vrata jako ve spotu Soused z Boleslavi, tedy s malbou rtů a chrupu. Model i20 ve 

stříbrné barvě vyjíždí z garáže a po dalším střihu projíždí kolem šedivé zdi domu, u které je 

umístěn zelený odpadový kontejner. Je až po vrch naplněný odpadky a na jeho nadzvednutém 

víku jsou umístěny dva míčky s černými body uprostřed. Tyto míčky představují oči, dva velké 

černé odpadkové pytle po stranách představují tváře a část žlutého pytle, který je umístěn 

uprostřed, znázorňuje nos. Kontejner, který vidíme z místa spolujezdce, nahrazuje ono okolí 

zmíněné v mluveném doprovodu. V dalším záběru automobil projíždí kolem další šedivé zdi, 

která odděluje vozovku od areálu průmyslové zóny. Na zdi jsou namalovány obličeje dvou 

Afroameričanů, jejichž objemné účesy na vrchu zdi plynule přecházejí v koruny stromů, které 

rostou za zdí. Obě namalované postavy pozorují projíždějící auto, jedna s obdivným pohledem, 

druhá se závistivým. Následující záběr je identický se záběrem ze spotu Soused z Boleslavi. 

Střešním oknem vidíme zelená chapadla procházející okny. Poté se automobil ocitá na silnici 

poblíž pláže. Poprvé v reklamě spatříme lidi, kteří, stejně jako v původní verzi, nevěnují autu 

žádnou pozornost. Zmiňovanou rodinu, která již nemusí stát při zdi, tu znázorňují tři plechové 

skříňky stojící právě u zdi. Všechny tři mají nakreslené obličeje a po obvodu zdi také paže 

                                                 
60 ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Bohové a hrdinové antických bájí. Vyd. 6. Praha : Brána, 2005. 456 s. 

ISBN 80-7243-266-4. S. 198 
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naznačující, že se rodiče, s malým dítětem uprostřed, drží za ruce. Z letního prostředí vedle 

pláže se přesouváme do parku plného podzimního listí, který jsme také již viděli v původní 

verzi reklamy. Stejně tak zůstala i část s figurkou souseda. Ta nejprve hledí vzhůru 

k přijíždějícímu vozu, který je mnohonásobně větší než ona. V posledním záběru je velikostní 

rozdíl ještě patrnější. Stříbrné auto s českou státní značkou je zaparkované a malá figurka 

souseda se ztrácí v odrazu vozu na mokré vozovce. 

 

Obraz 

 

V reklamě se objevují doprovodné titulky. Je zde zmíněno, že se jedná o nejdospělejší 

rodinný vůz. Co však tato slova konkrétně znamenají, vysvětleno není. Podobně jako v reklamě 

Soused z Boleslavi i tomuto spotu dodává významy scénář. Opět je využito doslovných 

významů obrazných přirovnání. 

 

Zvuk 

 

„Hyundai i20 je k nakousnutí. Okolí valí oči a samozvaní hodnotitelé zelenají zlostí. Vaše 

rodina se již nemusí držet při zdi. S financováním plus získá zdarma tolik výbavy, že malý 

soused bude ještě menší.“  

 

Útok na konkurenční značku sice není tak patrný jako v původní reklamě, ale ani zde 

od něj tvůrci neustoupili. Samozvaní hodnotitelé pak označující osoby, které problematice 

automobilů sice nerozumí, ale nezdráhají se hodnotit, či kritizovat. 

 

Analýza 

 

V primárním sémiologickém systému je automobil běžným objektem denní potřeby. 

V sekundárním sémiologickém systému s sebou nese konotované významy pojící se se závistí. 

Podobně jako u původního spotu je tento vystavěn právě na negativních vlastnostech a emocích. 

Opět zde můžeme poukázat na křesťanskou mytologii a dva ze smrtelných hříchů, tedy 

samotnou závist a lenost. Naopak pokud by majitel vozu přijal obsah scénáře za svůj, sám by 

se dopustil hříchu pýchy. 
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H-faktor: Jedinečný fenomén (2016) 

Třicetisekundová reklama je zaměřena především na detaily vozu, a to od samotného 

vzniku až po plynulou jízdu v různých terénech. Spot cílí zejména na mužského zákazníka a 

zmiňuje H-faktor jako jedinečný fenomén automobilového průmyslu. Co konkrétně H-faktor 

znamená, je vysvětleno v popisu samotného spotu na serveru YouTube.61 

 

Popis 

 

Spot je uveden šlehajícími plameny v oranžové a modré barvě. Dostáváme se do temné 

tovární haly, kterou mírně osvětluje pouze žhnoucí roztavený kov, ten pomalu vytéká z velkých 

nádob do úzkého koryta. V dalším záběru je kov již transformován do kostry nového vozu a 

dále je pak vidět hotový výsledek, tedy bílý model i30. Ten je snímán z několika úhlů tak, aby 

vynikly jednotlivé detaily. Poté již auto jede po silnici. Jak ve dne, tak také v noci, ostře projíždí 

zatáčkami. Celý záběr pak vyplní modré blesky, ze kterých se zrodí další vůz jedoucí po 

klikatící se cestě, kterou osvětluje pouze měsíc v úplňku. Dále jsou pak opět zdůrazněny detaily 

vozu, tentokrát na tmavém pozadí osvětleném tenkými bílými zářivkami, kterými protéká 

světlo. Poté další vůz Hyundai jede ve velké rychlosti nejdříve po nezpevněné venkovské cestě, 

čímž za sebou zvedá oblaka prachu. Prostředí se mění a venkovskou cestu střídá prázdný 

prostor připomínající patrovou garáž. Auto se pokouší ujet ohnivým plamenům. V závěru 

reklamy vedle sebe jedou dva vozy po silnici kdesi v pustině se západem slunce v zádech.  

 

Obraz 

 

Úvodní pohled do továrny je spíše symbolický. Moderní automobilové výrobní haly 

vypadají jinak. Oheň a teplo jsou symboly života, tento spot tedy opět využívá analogie mezi 

zrozením člověka a auta. Stejně jako ve scénáři, i v obraze je kladen důraz na design a 

technologie. Z toho důvodu je ve spotu obsaženo mnoho detailních záběrů. 

 

                                                 
61 „H-faktor ale není jen abstraktní pojem, odráží se v konkrétních vlastnostech, výhodách, benefitech 

a službách. Právě díky H-faktoru nabízí Hyundai vždy technologicky nejvyspělejší, nejkvalitnější, 

nejbezpečnější a finančně dostupné vozy, prémiovou výbavu, nejdokonalejší servis, nejvýhodnější 

financování, mimořádně dlouhou záruku.“ (Hyundai H-faktor: Jedinečný fenomén automobilového 

průmyslu [online]. [cit. 2017-03-26]. Dostupné z www: 

<https://www.youtube.com/watch?v=dKYGVEv8NCQ>) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dKYGVEv8NCQ
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Zvuk 

 

Správná cesta za novým vozem začíná u Hyundai. Stvořen byl tak, aby nabídnul mnohem více 

než ostatní. Díky svému unikátnímu H-faktoru posouvá hranice dokonalé jízdy a vyniká 

prvotřídní kvalitou, strhujícím designem, ušlechtilými materiály a bohatou moderní výbavou. A 

proto než si vyberete nový vůz, vždy vyzkoušejte Hyundai, vaši trvalou volbu roku. 

 

Reklama cílí na zákazníka, který rozumí automobilovému průmyslu. V úvodu jej zavádí 

k samotnému vzniku vozu a vedle tradičního vyzdvihování designu a kvality zmiňuje také 

prvotřídní materiály. Narážka na konkurenci je přítomna i zde. Scénář příjemce přesvědčuje, že 

jediná správná volba při pořizování nového vozu je právě značka Hyundai.  

 

Analýza 

 

Zobrazované znaky, v tomto případě automobil a oheň, s sebou opět nesou konotované 

významy. Bez ohně a tepla člověk nemůže existovat. Tento motiv okamžiku zrození a života je 

přenesen na neživou věc. Zároveň je však vůz schopný uniknout plamenům, které jej ohrožují. 

Vůz dodává svému majiteli téměř až božskou sílu a také potvrzuje, že majitel rozumí 

automobilovému průmyslu. 

 

V rovině mytologické mohou úvodní záběry připomínat dílnu boha ohně Héfaista. 

Blesky, které se objevují v polovině spotu, jsou atributem boha Dia.  

 

Hyundai GO Czech (2016) 

Společnost Hyundai Motor Group se v roce 2016 stala celosvětovým sponzorem 

mistrovství Evropy ve fotbale. Při této příležitosti se na televizních obrazovkách objevila 

třicetisekundová reklama, která propagovala modely ix20, Tucson a i30 v edici Go Czech. 

Přestože v tomto spotu nemusí být útok na konkurenční značky tolik patrný jako například 

v reklamě Soused z Boleslavi, ani zde se mu jihokorejská automobilka nevyhnula. Podvádění 

ve sportu dává do souvislosti s tak zvanou aférou Dieselgate, emisním skandálem značky 

Volkswagen, který vypukl na podzim roku 2015. Nutno dodat, že součástí tohoto německého 

koncernu je i společnost Škoda Auto. 
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Popis 

 

Spot nás zavádí na fotbalový stadion, na kterém právě probíhá zápas. Opravdovost 

scény je umocněná štítkem Live v levém horním rohu, vlevo dole pak divák vidí čas, zkratky 

názvů obou týmů62 a aktuální skóre. V prvním záběru vidíme celkem jedenáct postav, z obou 

týmů pět hráčů (vzhledem k barvám jejich dresů budou nadále označováni jako tým červených 

a tým modrých) a rozhodčího. Hráč modrého týmu běží s míčem směrem k bráně soupeře a 

chystá se vstřelit gól. Náhle však zakopává o jednoho ze soupeřů, po sérii kotrmelců končí na 

zemi. Ze zpomaleného záběru, který následuje, je patrné, že hráč modrého týmu faul svého 

soupeře, který zvedá obě ruce nahoru a s nechápavým výrazem v tváři se obrací na své 

spoluhráče, pouze předstírá. Právě v duchu porušování pravidel fair play se nese celé toto 

reklamní sdělení. V dalších vteřinách se přenášíme na jiný fotbalový zápas. V detailu vidíme 

dva hráče z různých týmů, jak kráčejí směrem od brány. Jeden z nich druhému, dlouhovlasému, 

prohrábne rozčílením vlasy, aniž by ho však jakkoliv zranil. Dlouhovlasý hráč využije 

příležitosti, s jasně předstíraným výrazem se kácí k zemi a drží se za tvář. Scéna je natočena již 

v celkovém záběru tak, jak to mohou vidět diváci na tribunách, či v televizi. V dalším detailním 

záběru se hráč v kostkovaném dresu pokouší sebrat míč soupeři, kterého při tom drží za zápěstí. 

Soupeř se však pokusí rukou pohnout, čehož hráč v kostkovaném dresu využije a simuluje ránu 

pěstí do obličeje. Z velkého záběru, který vidí divák v televizi i na stadionu, se zdá, že hráč 

s míčem udeřil protivníka tak silně do obličeje, až ho doslova odmrštil za sebe. Pád, stejně jako 

rána, je opět simulovaný. Další konflikt vzniká mezi fotbalistou a pravděpodobně trenérem 

(soudě dle jeho oděvu, který tvoří bílá košile a elegantní kabát) soupeřova týmu. Pře se 

odehrává celkem ve dvou záběrech. V detailu sledujeme emotivní výměnu názorů mezi oběma 

muži. Jelikož k sobě stojí tváří v tvář, vyšší z mužů, trenér, využije situace a mírně skloní hlavu 

k hráči, čímž se ho dotkne čelem. Publikum i rozhodčí tak mohou předpokládat, že hráč udeřil 

trenéra do hlavy. Se silně teatrálním výrazem a předstíraným výkřikem se trenér také kácí 

k zemi. Posledním simulujícím hráčem je fotbalista ve žlutém dresu. Z divákovi neznámého 

důvodů leží na povrchu hřiště, na první pohled zdravotně naprosto v pořádku. Náhle se však 

rozhlédne okolo sebe, a když se ujistí, že ho nikdo nesleduje, předstírá záchvat. V dalších dvou 

záběrech se vracíme k postavám, které jsme již viděli. Trenér dopadá na zem a dlouhovlasý 

fotbalista, který předstíral, že mu soupeř uštědřil pohlavek, se v předstíraných bolestech svíjí 

                                                 
62 Jeden z týmů se jmenuje LOL. Jedná se akronym pro anglickou frázi Laughing out loud. Jeho 

použití zesiluje absurdnost zobrazovaného dění.  
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na trávníku. V předposledním záběru ze stadionu nahlédneme do burácejícího davu fanoušků. 

Ti jsou vybaveni doplňky v barvách jejich oblíbeného týmu. V tomto případě lze dle barev 

předpokládat, že povzbuzují právě simulujícího hráče. Z pohledu diváka na tribuně dále vidíme 

rozhořčený dav. Fanoušci svou nespokojenost dávají najevo rázným zvednutím paží. Ke konci 

spotu divák konečně vidí dva detaily propagovaného produktu – rozsvícené světlo automobilu 

a kolo v pohybu. V posledním záběru vidíme všechna tři inzerovaná auta zaparkovaná u vstupu 

na stadion mezi tribunami. Reflektory na stadionu vozy doslova ozařují a nad celým prostorem 

se snášejí konfety. Lze si domyslet, že tribuny, které jsou vidět v dálce, jsou do posledního 

místa zaplněné lidmi. 

 

Obraz 

 

Reklama (a zároveň simulující postavy) využívá rozdílu mezi celkovým, velkým 

záběrem a detailním. Nabízí se pak různé interpretace toho, co se skutečně stalo. Jedna a ta 

samá scéna má jiný význam pro dva zúčastněné a jiný pro publikum. Nedá se jednoznačně říci, 

který z týmů fanoušci podporující. Napovědět však mohou barvy jejich oblečení. Pokud by tyto 

barvy odpovídaly barvám dresů, masa lidí ve spotu se nechala snadno ošálit simulujícími 

sportovci. Reklama obsahuje informativní titulky zmiňující možnost testovacích jízd. 

 

Zvuk 

 

Ostatní ať si podvádějí, jak chtějí. Hyundai nikdy nepřestane ctít zásady fair play. A svým 

zákazníkům vždy zaručí výhradně nejvyšší kvalitu, výjimečný komfort a nejbohatší výbavu. 

Hyundai nemusí podvádět, aby zvítězil. Pokud patříte ke skutečným fandům špičkových 

domácích automobilů, využijte výjimečnou nabídku nejúspěšnějších českých vozů Hyundai 

ix20, Tucson a i30 v limitované edici GO Czech, za ceny již od dvou set osmdesáti tisíc korun. 

 

Scénář koresponduje s děním v obraze. Je útočný, opět se tu objevuje narážka na 

konkurenci, která se provinila neférovým jednáním. Jako jeden z mála analyzovaných scénářů 

přímo zmiňuje českou výrobu vozů Hyundai. Společně s mluveným slovem je v reklamě slyšet 

také burácející dav fanoušků a dramatický chorál. 
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Analýza 

 

Dominantními znaky jsou v této reklamě sportovci a automobily. Sport je oblast, která 

se pojí s fair play a od sportovce se očekává, že bude dodržovat její zásady. Takový člověk má 

být nejen fyzicky zdatný, ale též poctivý. Tedy poctivost je jeden z konotovaných významů 

pojmu sport. Absolutní porušení zásad férové hry pak ve spotu představuje trenér, který by měl 

být pro své svěřence autoritou. Druhý znak, automobil, je personifikován. Jsou mu přiřazeny 

právě ty významy a vlastnosti, které jsou neslučitelné se zobrazovanými sportovci. Automobil 

nahrazuje člověka. Je ve své podstatě lepším objektem, protože není schopný podvodu.  

 

V mytologické, či spíše historické rovině souvisí tento spot s pojmem kalokagathia, 

který označuje souhru fyzické a duševní krásy. Tyto atributy přebírá neživá věc, tedy automobil. 

V závěru reklamy je oslavován jako hrdina. Nemůže-li si dav vážit sportovců, gladiátorskou 

slávu si zaslouží vůz. 

 

S plnou parádou (2016) 

Reklama na model i30 s přívlastkem Czech Edition pochází z přelomu let 2015 – 2016. 

V tomto dvacetisekundovém spotu je pozornost soustředěna na pomalou jízdu autem 

v moderním městě, jedná se o sérii několika krátkých záběrů. 

 

Popis 

 

Model i30 s českou poznávací značkou vyjíždí z podzemní garáže, následuje krátký 

záběr na muže – fotografa, který stojí čelem ke kameře, v následujícím okamžiku již opět 

pozorujeme vůz projíždějící městem. Vidíme zeleně kvetoucí stromy kontrastující s šedými a 

bílými zdmi budov, několik detailů samotných budov, dvakrát z pohledu pasažéra skrze střešní 

okno, jednou naopak z vrchního záběru, kdy automobil v porovnání s rozlehlou budovou 

působí drobným dojmem. Poté auto projíždí kolem další moderní budovy a chodců, následuje 

další pohled skrze střešní okno na prosluněnou oblohu, vrchní záběr na šedou stavbu se zeleným 

trávníkem, kolem které projíždí auto, záběr na fotografa zaznamenávajícího pohybující se 

bublinu proti modré obloze. V předposlední scéně tohoto spotu se dozvídáme, že fotograf je 

pravděpodobně umělec, jehož videa pořízená srze střešní okno vozu jsou promítána ve zšeřené 

místnosti jako součást umělecké expozice. Poslední sekundy spotu patří jen samotnému modelu 

i30. Reklamu uzavírá slogan New thinking. New possibilities. 
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Obraz 

 

Spotu dominují odstíny šedé barvy. Je zdůrazněna výška budov. Ve srovnání s nimi se 

auto jeví malé. Střídají se zde záběry z podhledu a nadhledu. Auto má českou státní poznávací 

značku. 

 

Zvuk 

 

Nastartuje nový rok s plnou parádou. Pořiďte si komfortní a bezpečný Hyundai i30 Czech 

Edition s bohatou výbavou včetně klimatizace jen za tři sta dvacet tisíc korun. 

 

Scénář akcentuje přednosti vozu. Neopomíjí ani skutečnost, že se jedná o speciální 

českou edici. Reklamu doprovází hudební skladba navozující klidnou atmosféru. 

 

Analýza 

 

Automobil je v tomto spotu označujícím pro pohodlí a bezpečí. Způsob zobrazení 

souvisí s využíváním vozu. Stává se pomocníkem při vykonávání práce. Bez pohodlí, které 

poskytuje, by se muž nemohl zúčastnit výše zmíněné expozice. Hlavní a jedinou postavou je 

muž, přesto se tato reklama liší od sdělení, která cílí na mužského zákazníka. Auto majiteli 

neposkytne nadpřirozené schopnosti, bude spíše jeho spolehlivým sluhou. 

 

Santa Fe (2016) 

Třicet sekund trvající spot se objevoval na českých televizních obrazovkách v roce 2016 

a propagoval novou verzi modelu Santa Fe jako vůz, který projede i peklem. Tím se v reklamě 

rozumí rozsáhlé městské staveniště. Reklama se zaměřuje jak na schopnost vozu projet 

náročným terénem, tak na výbavu a bezpečnostní prvky, které jsou akcentovány především 

v titulcích. Dojem českého prostředí je podpořen českou státní poznávací značkou. 

 

Popis 

Reklama diváka zavádí na staveniště, ve kterém je rozestavěno množství vysokých 

betonových budov. Vozidlo ze střechy jedné z budov plynule přejíždí na betonový plát a je 

s pomocí jeřábu přesunuto na střechu další budovy. Z ní přejíždí do širokých betonových 
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trubek, které nestabilně visí na lanech z jeřábu. Auto přejede na další střechu a vjíždí do 

otevřeného kontejneru, který jej přenese k rampě. Z ní vůz sjíždí již na zem a v nízké rychlosti 

pojíždí za nákladním autem. V závěru spotu vůz odjíždí ze staveniště a ocitá se již na bezpečné 

vozovce mimo město. 

 

Obraz 

 

Dění probíhá za slunečného dne. Staveniště je netypickým prostředím pro 

automobilovou reklamu. Naznačuje však, že model Santa Fe je vhodný jak do městského 

prostředí, tak do náročného terénu. Je také schopný nalézt správnou cestu. Spot doprovází 

titulky (asistent hlídání mrtvého úhlu, inteligentní pohon všech kol a podobně). 

 

Zvuk 

 

Ať už chcete projet čímkoliv a dojet kamkoliv, nechte to na vašem novém Hyundai Santa Fe. 

Život je plný překážek a nepohodlí. Díky Santa Fe se vás to netýká. Nový Hyundai Santa Fe vás 

obklopí luxusem a projede i peklem. H-faktor vozů Hyundai vám garantuje nejvyspělejší 

technologie. Santa Fe je jimi přímo nabité. 

 

Scénář tvrdí příjemci, že nepříjemné věci každodenního života, bude moci překonat 

s pomocí automobilu.  

 

Analýza 

Dominantními znaky spotu jsou vozidlo, překážky a peklo. Vůz je neobyčejný. 

V sekundárním sémiologickém systému se může jednat o objekt rozhodující mezi životem a 

smrtí svého majitele. Vybere-li si zákazník model Santa Fe, ani samotné peklo pro něj nebude 

představovat nebezpečí. Peklo je v mytologii místem, kde mrtví trpí za své hříchy. Ani samotný 

pekelný ďábel (v kontextu reklamy se může jednat o přírodní terén, či dopravní zácpu ve městě) 

nedokáže vozidlo ohrozit.  

 

i30: Nejlepší liftback (2017) 

Půlminutový spot uvádí model i30 jako nejlepší český liftback. Tím nepřímo naráží na 

další český vůz stejné kategorie, nižší střední třídy, Škodu Octavii. Reklama novou generaci 

vozu dává do souvislosti se závodními auty, je tedy zaměřena spíše na mužské publikum. Vůz 
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má v tomto spotu českou státní poznávací značku a je prezentován jako auto vhodné do 

náročného přírodního terénu, na závodní dráhu i do města. 

 

Popis 

 

Závodní auto značky Hyundai jede vysokou rychlostí po nezpevněné silnici, po obou 

jejích stranách se nachází hustý jehličnatý les. Vůz má bílou barvu a je polepený logy sponzorů. 

Ve vysoké rychlosti kolem sebe víří prach z vozovky. V interiéru auta nejdříve vidíme ruce 

řidiče ve sportovních rukavicích a poté detail soustředěných očí. V tomto záběru má řidič na 

hlavě ochrannou helmu, následuje však střih a závodníka střídá řidič osobního auta. S úsměvem 

na rtech jede již po asfaltové vozovce, stejně vysokou rychlostí jako závodník. Po změně scény 

tak vidíme nejdříve detail obličeje a poté exteriér vozidla antracitové barvy s českou poznávací 

značkou, která je ještě zdůrazněna v detailním záběru. V následujících dvou záběrech 

sledujeme ubíhající silnici, rychlost jízdy je umocněna odpovídajícím zvukovým doprovodem 

v podobě zvuků motoru. Automobil, který není ani v jednom ze záběrů vidět, poté prudce 

vyjíždí ze zatáčky. Tato scéna se odehrává na vozovce, která je opět po obou stranách lemována 

hustým lesem. Dále se kamera ve zpomaleném záběru zaměří na detail předních světel tak, aby 

vynikly křivky vozu. Ten ještě jednou projede lesem a vzápětí ho již pozorujeme v ulicích 

města. Opět ve vysoké rychlosti vyjíždí zpoza domu, aby okamžitě zmizel za dalším. Následuje 

detailní záběr na kolo při zatáčení na kamenné cestě ve městě a poté se automobil přesouvá zpět 

mimo město na silnici mezi poli. V detailu řidič sešlápne pedál a v celkovém záběru auto 

vysokou rychlostí předjíždí motorkáře. Z pohledu ze vzduchu je patrné, o kolik rychlejší je 

automobil než motorkář. V posledních záběrech spotu je opět akcentována rychlost jako jeden 

z hlavních atributů modelu i30. Automobil projede kolem kamery, nejprve mizí v dálce a 

vidíme zadní část. Poté se směr obrátí a auto přijíždí, tedy je v reklamě nasnímáno ze všech 

stran. Řidič, jenž je ještě jednou ukázán v detailu, si rychlou jízdu užívá soudě dle úsměvu na 

rtech. Na konci spotu se kamera soustředí opět na křivky auta a také na schopnost udržet se na 

vozovce ve smyku.  

 

Obraz  

 

Ve spotu diváka upoutá rychlý střih, který plně koresponduje s rychlou jízdou. 

Automobil tmavé barvy splývá s prostředím, převažují tóny šedé. Kamera je v několika 

záběrech nakloněná a umístěna tak, aby vynikla dynamika scény. 
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Zvuk 

 

I soutěžní jezdci to už vědí. Přichází vůz, jaký tu ještě nebyl. Atraktivní. Sebejistý. Bezpečný. 

Prostorný. Luxusně vybavený. Prostě nejlepší český liftback všech dob. A teď ujedu všem. Nový 

Hyundai i30. 

 

Odvážné tvrzení, že se jedná o nejlepší český liftback všech dob, je doplněno adjektivy, 

která podporují předcházející i následující tvrzení. Tvrdí-li nám reklama, že inzerovaný vůz je 

nejlepší, není již potřeba hledat výrobky konkurenční. Scénář spotu útočí i na ego mužského 

diváka, na kterého je reklama zaměřena. Vždyť kdo by mohl vozům rozumět lépe, než soutěžní 

jezdci? Zmínka o závodnících tak dodává prezentovanému vozu pečeť kvality. 

 

Analýza 

 

Hlavními znaky jsou zde řidič a automobil. Řidič je zobrazen dvojím způsobem. Poprvé 

jako závodník, poté jako běžný účastník silničního provozu. Tuto dvojznačnost lze interpretovat 

jako touhu mužů po silných strojích. Přestože řídí běžný vůz, představují si sami sebe jako 

profesionální jezdce. Vůz Hyundai jim dodává potřebnou sílu, sebevědomí a schopnosti. Díky 

tomu se na obyčejné silnici cítí jako na závodním okruhu. 

 

Na úrovni moderního mýtu je řidič zástupcem mladé generace mužů, která rozumí 

současným technologiím a spoléhá se na ně. 

 

Pobřežní hlídka (2017) 

Tento půlminutový spot propaguje modely i10, i20 a ix20 a představuje je jako rodinné 

vozy vhodné pro volný čas. V televizi se začal objevovat na přelomu zimy a jara 2017. 

Kombinuje několik typů prostředí i denních dob. 

 

Popis 

 

V první scéně se dostáváme pravděpodobně do luxusní limuzíny (soudě dle protáhlého 

stísněného prostoru), kde skupina osob ve víru oslav otevírá láhev se šampaňským. Vzápětí se 

však lokace mění v prosluněnou pláž. Vstříc kameře běží nejprve mladá záchranářka, 
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připomínající záchranářky z populárního televizního seriálu devadesátých let Pobřežní hlídka. 

Stejným směrem poté běží i mladý statný záchranář. V následujících scénách se obě postavy 

mění v pasažéry vozu Hyundai. Nejprve vidíme muže oděného do světle modré košile na místě 

řidiče. Zvuková signalizace ho při parkování jeho červeného auta upozorňuje na další vozidlo 

v blízkosti. V detailním záběru vidíme prudké zabrzdění a pozornost se vrací k posádce auta. 

Řidič totiž není sám, na místě spolujezdce sedí žena, která na začátku spotu představovala 

záchranářku, a vzadu sedí dva další muži. Věk všech postav je mezi dvaceti až třiceti lety. Po 

zaparkování si všichni viditelně oddechnou, díky technologicky vyspělému systému vozu bylo 

nebezpečí zažehnáno. Další scéna se pravděpodobně odehrává v jiný den, soudě dle 

vyměněného oblečení postav. Tentokrát sledujeme ústřední dvojici z pohledu spolujezdce 

sedícího na zadním sedadle. Pozornost se však nezaměřuje na pasažéry, ale na displej, který je 

zasazen do středu palubní desky. Žena v ruce drží chytrý telefon a v dalším záběru, teď již 

detailním, stiskne na dotykovém displeji tlačítko Now Playing, je tu naznačena další 

funkcionalita systému, tedy propojení telefonu s vozem.  Žena spustí skladbu s názvem Great 

Moves, jeden z mužů na zadních sedadlech se dává do pohybu a naznačuje taneční pohyby. 

Celá posádka se díky autu dobře baví. Po střihu je patrné, že se pomalu stmívá. Skupina doposud 

projížděla městem za jasného denního světla. Z exteriéru vidíme vůz jasně červené barvy 

s českou poznávací značkou jedoucí ulicí, okolní obchody jsou již rozsvícené. Po jednom 

detailním pohledu na bok auta (teď již v noci) se vracíme zpět do interiéru. Skupina pasažérů 

je stále v dobré náladě a i přes pokročilou denní dobu zůstává v živé konverzaci. Žena pije nápoj 

z velkého uzavřeného kelímku pomocí slámky a celá skupina má opět jiné oblečení než 

v předchozích scénách. V předposledním záběru sledujeme vůz ujíždět pravděpodobně po 

mostě. Po přilehlém chodníku běží dvě osoby, za autem jede cyklista a v pozadí této scény 

vidíme administrativní budovy a také vysoký jeřáb. Závěrečná scéna je pak jakousi montáží, 

modely i10, ix20 a i20 jsou zaparkovány před rodinným domem a pomalu na ně padá sníh. 

 

Obraz 

 

Spot doprovází titulky, v nichž se divák dozví nejpodstatnější vlastnosti auta 

(maximální bezpečnost, skvělá výbava, prostornost). Jak bylo zmíněno výše, reklama se 

odehrává na několika různých místech, která spolu nijak nesouvisí. Jsou však těsně spjata se 

scénářem. Mluví-li se o zaběhnutí k prodejcům Hyundai, na scénu přibíhají záchranáři. Bohatou 

výbavu zastupuje dotykový displej, bezpečnost je naznačena varovným signálem při couvání 

blízkou další vozu. Auto je prezentováno jako vhodné pro rodiny. Pod touto frází si v kontextu 
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reklam divák představí spíše mladý pár s malými dětmi. V tomto spotu se ale jedná o čtyři 

dospělé osoby. Divák tak může vidět, že vůz, i přes své kompaktní rozměry, které se hodí do 

velkoměsta, disponuje uspokojivým prostorem. V reklamě si lze také všimnout několika trendů 

současné doby. Žena během jízdy pije nápoj z plastového kelímku, což může naznačovat 

uspěchanost dnešní doby a odraz návyků mladé generace. Podobně lze vysvětlit i dvojici 

nočních joggerů. Nekončící proměnlivost našeho světa naznačují stavební jeřáby ve 

velkoměstě. 

 

Zvuk 

 

Zase je co slavit. Teď se vyplatí zaběhnout k prodejcům Hyundai pro některý z rodinných vozů, 

které vynikají bezpečností, obzvlášť bohatou výbavou, neobyčejně velkorysým prostorem a 

skvěle vypadají. i10, i20 nebo ix20 již od necelých dvou set tisíc korun. Při financování u 

autorizovaného partnera Hyundai navíc získáte další neodolatelné zvýhodnění. 

 

Kromě uvedeného scénáře je v reklamě slyšet i optimistická píseň a radostné výkřiky 

pasažérů naznačující, že se díky vozu dobře baví.  

 

Analýza 

 

Znakem v této reklamě není jedna postava, ani propagovaný automobil, nýbrž celá 

skupina lidí. Na denotativní úrovni lze konstatovat, že se jedná o skupinu přátel, kteří společně 

tráví volný čas. Můžeme je však chápat i jako zástupce jedné generace. Pravděpodobně se jedná 

mladé pracující osoby, vzhledem k ceně vozu se lze domnívat, že si jej jeden ze zúčastněných 

pořídil během počátečních let v prvním zaměstnání. Auto je zde vnímáno jako prostředek, 

pomocník.  

Na úrovni tradičního mýtu skupina připomíná důležitost obohacujícího trávení volného 

času. Antičtí bohové byli známí tím, že přestože měli jít pro smrtelníky příkladem, měli i své 

neřesti. Nejvýraznější postavou je v této souvislosti Dionýsos, bůh veselosti, zpěvu a vína.63 

V kontextu křesťanství je tu pak tenká hranice mezi veselostí a smrtelným hříchem 

nestřídmosti. 

                                                 
63 DOMMERMUTH-GUDRICH, Gerold. Nejznámější mýty: 50 klasických mýtů antického světa. Vyd. 

1. Praha : Slovart, 2004. 311 s. ISBN 80-7209-579-X. S. 84 
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Sebejistý vůz (2017) 

V tomto půlminutovém spotu, který byl vysílán během jara 2017, je prezentován model 

i30. Spot se dá považovat za protipól starší reklamy A teď tu vládnu já. V ní také vidíme pouze 

jednu postavu, kterou je však žena. Shodnou vlastností postav z obou zmíněným reklam je 

sebevědomí. Společnost Hyundai v tomto roce opustila slogan A teď tu vládnu já a nahradila 

ho novějším A teď ujedu všem. 

 

Popis 

 

Reklama se odehrává v temné hale, jejíž hranice nejsou viditelné. Na začátku spotu jsou 

v hale rozestavěné jednoduché kovové konstrukce připomínající klece krychlového tvaru. Hala 

se náhle rozsvítí. Silné bílé světlo se objeví nejdříve ve středu scény a postupně přechází a 

slábne směrem k okrajům. V centru scény, uvnitř jedné z krychlí, stojí tmavě modrý vůz. Právě 

střed scény je bílým ostrým světlem osvícen nejsilněji. Světlo však náhle mizí, tentokrát 

opačným směrem, tedy od okrajů ke středu scény. Následuje střih a po oslnivém záblesku 

předních světel divák spatří vůz z čelní strany. Na autě, které má českou poznávací značku, se 

odráží bílé mříže a modrý povrch vozu se výrazně leskne. Za vozem stojí bíle osvícená mříž. 

Co je za ní, zůstává tajemstvím, bílá mříž kontrastuje s temně černým pozadím. Následující 

záběr je podobný, kamera se zaměřuje na celý automobil z vnějšku klece. Poté se v detailu 

podíváme do interiéru na místo, kam si řidič odkládá svůj chytrý telefon za účelem nabíjení 

(vedle tohoto místa jsou vidět nápisy AUX a USB, tedy konektory pro externí audio zařízení a 

další periferní zařízení). Automobil se poté dává do pohybu. Nevyjíždí však z původní klece, 

ale proráží stěnu vytvořenou z tenkých bíle svítících LED pásků. V této sekvenci sledujeme 

automobil nejdříve z boku v detailu kola, poté svrchu a z boku. Následně vůz projíždí kolem 

bíle svítících panelů, mezi kterými je opět neidentifikovatelná temnota. Svítící panely tvoří 

v jinak tmavé hale jakýsi tunel. Jím projíždějící automobil vidíme jak v celkových záběrech, 

tak v několika detailních obrazech. Ve dvou scénách se opět podíváme i do interiéru auta. 

Tentokrát je pozornost zaměřena na osobu řidiče. Je jím muž, přibližně čtyřicet let starý, s ostře 

řezanými rysy v obličeji, se sebejistým pohledem a spokojeným výrazem ve tváři. V detailním 

záběru z tmavého interiéru vozidla vidíme také displej s osmi ikonami: Phone, Music, Maps, 

Messages atd. Po střihu se dostáváme opět do prostoru velké temné haly, jež je částečně 

osvícena bílými sloupky. Hra se světlem tu pokračuje, světla jsou zhasínána a rozsvěcována 

postupně tak, aby připomínala vlny. Vůz projíždí touto vizuální podívanou, až dojede 
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k velkému nápisu STOP (ten změní svou barvu z bílé na červenou), před nímž zastaví. Displej 

v autě ukazuje Emergency Breaking, tedy je zde upozorněno na jednu z funkcionalit vozu. Auto 

se poté v nízké rychlosti otáčí, aby dále pokračovalo v jízdě mezi svítícími sloupky a panely. 

V posledním záběru pomalu ujíždí kameře bílo-černým tunelem, v popředí leží na povrchu 

vozovky zkroucená svítící LED páska.  

 

Obraz 

 

Přestože v reklamě zahlédneme řidiče, hlavní postavou spotu je samotné auto. 

Automobil má typicky mužskou modrou barvu, která je pro dané pohlaví charakteristická již 

od počátku života. Ve spotu je patrná hra tmy a světla, zářivá bílá světla silně kontrastují 

s temným prostředím.  

 

Zvuk 

 

Je tady! Zářivý automobilový klenot, který zastíní všechno, co jste kdy řídili. Atraktivní. 

Sebejistý. Luxusně vybavený. Nabitý nejvyspělejšími technologiemi a bezpečnostními prvky. 

Nejlepší český liftback všech dob. Nový Hyundai i30. A teď ujedu všem. 

 

Ve scénáři se nás zadavatel reklamy opět snaží přesvědčit o jedinečnosti vozu. Pořídí-li 

si zákazník model i30, okamžitě zapomene na vozy jiných značek. Vlastnosti vozu ve scénáři 

splývají s vlastnostmi jeho majitele. Auto je pro ty, kteří dokážou ocenit kvalitu. Zmínka o 

bezpečnosti naznačuje zodpovědnost. V hudebním doprovodu vyniká saxofon a elektronické 

tóny. 

 

Analýza 

 

Dominantním znakem je v této reklamě automobil. V primární sémiologickém systému 

se jedná o obyčejné auto projíždějící neobvyklým místem. Zaměříme-li se na konotované 

významy, automobil se stává zmíněným klenotem. Jako jsou pro osudovou ženu příznačné 

šperky, pro pravého muže je šperkem jeho vůz. Stejně jako u některých předchozích reklam, 

auto se stává ukazatelem společenského postavení. Na úrovni moderního mýtu lze hovořit o 

prototypu úspěšného, sebevědomého muže, který zná svou cenu a nehodlá se spokojit 

s průměrem. Podobně jako mužské pohádkové postavy, postavy superhrdinů z filmů a 
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komiksových příběhů tento muž disponuje téměř nadpřirozenou silou, kterou mu dodává jeho 

automobil. Počátky této mytologie lze vysledovat již v antických dobách, kdy bájní hrdinové 

včetně bohů vlastnili předměty, které jim dodávaly nadpřirozené schopnosti. Mezi tyto postavy 

patří bůh moří Poseidon, jenž vlastnil trojzubec, bůh nebes Zeus, který vládnul bleskům. Diův 

syn Perseus překonával překážky, které ho dělily od Andromedy, pomocí okřídlených sandálů 

a setnuté hlavy Medúsy.  

 

Závěr 

Provedená sémiotická analýza se pokusila odpovědět na tři výzkumné otázky. První 

z nich se týkala prostředků využitých v reklamách značky Hyundai. Druhá se zaměřila na 

skryté významy. Třetí akcentovala české motivy v reklamních spotech.  

 

Z analýzy sedmnácti reklam vyplynulo, že množství prostředků, které mají oslovit 

příjemce je poměrně široké a různorodé. V některých spotech jsou vozy upozaděny a 

pozornost je soustředěna spíše na celkový dojem a vyvolání emocí. Další kategorii tvoří 

genderově vyhraněné spoty. V této oblasti vynikají především reklamy zacílené na mužské 

publikum. Vozy jsou zde prezentovány jako symboly maskulinity. Objevují se také reklamy, 

které v souvislosti s automobily propagují tradiční evropské hodnoty, jako je například rodina, 

či férové chování.  

 

Dále je v reklamách ukryto mnoho významů, jejichž kořeny sahají až do klasických 

mytologií, antické a křesťanské. Otázkou zůstává, do jaké míry se jedná o záměr tvůrců. 

Avšak je důležité zmínit, že i poměrně malém prostoru (obvykle dvaceti až třiceti sekund) lze 

vysledovat znaky odkazující k základům evropské civilizace.  

 

Českost se projevuje různými způsoby. Většinou se jedná o jednotlivé, izolované 

znaky, které nemají mezi reklamami žádné souvislosti. Jediným společným znakem českosti 

je státní poznávací značka, kterou můžeme spatřit v novějších spotech vysílaných na území 

České republiky. Na poli automobilových reklam se však nejedná o výjimku, spíše naopak. 

Analyzované spoty byly ve stejné formě vysílány i na území jiných států. Pro české potřeby 

byl v několika případech scénář upraven tak, aby byl srozumitelný v českém prostředí. Jedním 
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z výrazných prvků se ve spotech stala závist. Společně s nedodržováním zásad poctivého 

jednání tvoří reklamní kategorii, která je založená na negativitě. 

 

Nejstarší analyzovaná reklama pochází z roku 2010. Nejaktuálnější je z roku 2017. 

Starší reklamy lze označit jako příběhové. Vynikají propracovaným dějem. Naopak spoty 

novější se ve většině případů zaměřují na design vozu a technologické prvky. 

 

Summary 

Semiotic analysis attempted to answer three research questions. The first one dealt 

with what kind of means are used in Hyundai commercials so that they become attractive for 

the recipient. The second question explored hidden meanings. And the third was looking for 

Czech aspects in commercials. 

 

As for the analyzed commercials, the variety of means is rather broad. The car stands in 

a shadow and the attention is focused on the overall impression and emotion. Another category 

is a gender-based type of commercials. In this area, the ads are targeting the male audience. The 

cars are presented here as symbols of masculinity. There are also advertisements that promote 

traditional European values such as family or fair behaviour in relation to cars. 

 

In addition, many meanings are hidden in the commercials, the roots which range up to 

classical mythologies, ancient and Christian. The question remains, to what extent it is the 

intention of the creators. However, it is important to mention that even in such a small place 

(usually twenty to thirty seconds) we can trace the signs referring to the foundations of 

European civilization.  

 

Czech aspects are manifested in various ways. Typically, there are single, isolated 

objects that are not shared between the commercials. The only common sign is the state 

registration mark, which we can see in newer commercials broadcasted in the Czech Republic. 

In the field of car commercials, this is not an exception. The analyzed commercials were 

broadcasted on the territory of other states. For Czech needs, the scenario has been adapted to 

be comprehensible for Czech audience. One of the distinctive features has become envy in 
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commercials. Together with the failure to observe the principles of honest behaviour, the 

advertising category is based on negativity.  

 

The oldest analyzed commercial comes from 2010. The most up-to-date is from 2017. 

Older comemrcials can be described as storytelling. Some of them have a sophisticated story. 

On the contrary, newer commercials are in most cases focused on car design and technological 

features. 
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Příloha č. 8: Printscreen z reklamy A teď tu vládnu já (obrázek) 
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Příloha č. 9: Printscreen z reklamy i40: Řiďte svůj úspěch (obrázek) 

 

Příloha č. 10: Printscreen z reklamy Lepší než ostatní (obrázek) 
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Příloha č. 11: Printscreen z reklamy H-faktor: Jedinečný fenomén (obrázek) 

 

Příloha č. 12: Printscreen z reklamy Hyundai GO Czech (obrázek) 

 

Příloha č. 13: Printscreen z reklamy S plnou parádou (obrázek) 
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Příloha č. 14: Printscreen z reklamy Santa Fe (obrázek) 

 

 

Příloha č. 15: Printscreen z reklamy i30: Nejlepší liftback (obrázek) 
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Příloha č. 16: Printscreen z reklamy Pobřežní hlídka (obrázek) 

 

Příloha č. 17: Printscreen z reklamy Sebejistý vůz (obrázek) 
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Příloha č. 18: Prinstscreen online nabídky modelu Tucson Czech Edition, 2017 

(obrázek) 

 

Příloha č.19: Printscreen online nabídky modelu i30 kombi Czech Edition, 2017 

(obrázek) 

 

Příloha č. 20: Prinstcreen online nabídky modelů z řady rodinných vozů, 2017, 

(obrázek) 
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Příloha č. 21: Sken tištěné reklamy publikované v časopisu Týden 31. 8. 2015 (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 


