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Anotace 

Předmětem mé diplomové práce je jazykový rozbor a interpretace vybraných 

televizních reklamních spotů. První část předkládá reklamu z teoretického hlediska jako 

specifický způsob komunikace, druhá část je zaměřena na praktickou analýzu 

vybraných reklamních spotů z jazykového hlediska, na užití jazykových aktualizačních 

prostředků. V celé diplomové práci si kladu otázku, jakou roli hraje jazyk v televizních 

reklamách, a snažím se na ni nacházet odpověď. 

 

Klíčová slova: reklama, jazyk, jazyková analýza  

 

Resume 

The subject of my thesis is the language analysis and interpretation of selected 

television advertising spots. The first part presents an advertisement from a theoretical 

point of view as a specific mode of communication, the second part focuses on the 

practical analysis of selected advertising spots from a linguistic point of view, and on 

the using of language updating means. In the whole thesis I work with the question, 

what role language plays in television advertising spots and I am trying to find an 

answer to it. 

Keywords: advertisment, language, language analysis
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ÚVOD 

Po přelomovém roce 1989 se v naší zemi znatelně změnil trh. Místo honby 

za co nejlepšími věcmi, které byly dosud mnohdy nedostatkovým zbožím, najednou 

nastoupila éra honby výrobců za co největším množstvím prodaných produktů. 

V důsledku přesahu nabídky nad poptávkou se museli výrobci zaměřit na vhodné 

použití rozmanitých marketingových a komunikačních nástrojů, které jim měly pomoci 

prodat výrobky za cenu, která by odpovídala kvalitě. Jedním z těchto nástrojů se stala 

reklama.  

     Reklama coby oznámení byla sice známa už několik tisíc let před naším letopočtem, 

moderní reklama se k nám ale dostala až s pádem bývalého režimu. Jednolitý způsob 

propagace těch výrobků, jež mohli mít všichni, zkrátka přestala stačit a výrobci se 

museli naučit zaujmout potenciálního zákazníka, dokázat mu, že jejich produkt je ten 

nejlepší, a v ideálním případě ho naučit nekupovat produkt jiné společnosti.  

     S tím souvisí rozdělení do té doby takřka homogenního trhu na segmenty neboli 

cílové skupiny, na něž je třeba v reklamách zacílit, a tomuto zacílení přizpůsobit 

celkovou formu reklamy. 

     Dodnes není úplně jasné a striktně definovatelné, co dělá reklamu zajímavou 

a poutavou, ačkoli známe několik primárních pravidel. Mezi ně patří například vyvolání 

emoce, užití humoru nebo erotický nádech. Reklamy s těmito prvky mohou být 

oblíbené, můžeme se na ně těšit, nad některými můžeme mávnout rukou a ignorovat je, 

některé reklamy můžeme až nesnášet. Avšak to, jak užití jmenovaných (a mnohých 

dalších) prvků souvisí s následným nákupním chováním zákazníka, je jen obtížně 

prokazatelné.   

     Ve své diplomové práci se budu zabývat jazykem vybraných televizních reklam. 

Mým cílem je zjistit, jakou roli jazyk hraje, pokud jde o kvalitu reklam, jaký jazyk je 

užíván, jak s ním tvůrci reklam nakládají a zda se podílí na některém z uvedených 

nejdůležitějších aspektů reklam (např. jazykový humor).  

      V první části své diplomové práce za pomoci odborné literatury definuji reklamu 

a představím ji coby komunikaci mezi dvěma komunikačními stranami (výrobcem 

a spotřebitelem). Dále nabídnu sondu do její historie, její zařazení do marketingového 

mixu, typologii a funkce reklamy nebo využití poznatků z psychologie při tvorbě či 

analýze reklamních sdělení a mnohé další. 
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Ve druhé části se budu zabývat analýzou vybraných televizních reklamních spotů, 

a to konkrétně spotů mobilních operátorů, spotů na alkoholické nápoje a bankovní a jiné 

finanční služby. V závěru shrnu své poznatky. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Reklama 

Reklama je fenomén, který nás v moderní době provází celým životem. Fenomén, 

kterému se nelze vyhnout, naše volba je pouze v tom, zda reklamě podlehneme či 

nikoli. Když si pustíme televizní nebo rozhlasové vysílání, případně se připojíme 

na internet, reklama je všude, kam se podíváme. Nabízí prostředky i služby, levné 

i drahé, každodenně nutné i rozmar uspokojující, zábavné i otravné. Vídáme 

a posloucháme reklamy bez příběhu i s příběhem, s nápadem nebo bez něj. Reklamy, 

které přetrpíme jako nutnost patřící k životu, ale i reklamy, na které se těšíme.  

     Reklama, jako každé jiné sdělení, užívá jazyka, někdy velmi konzervativně, někdy 

schůdně pro většinu populace, někdy velice nonkonformně. Jak tedy jazyk v reklamě 

užitý ovlivňuje její přitažlivost? Dokáží tvůrci reklam vymyslet spot, který nekomolí 

jazyk, ale pobaví? Do jaké míry je reklama založena na jazyce a formě vyjadřování? 

 

1.1 Definice reklamy 

Zákon č. 40/1995 o regulaci reklamy reklamu zřetelně vymezuje: „Reklamou se rozumí 

oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii mající za cíl 

podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, 

k pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu 

poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.“
1
  

     Světla Čmejrková v knize Reklama v češtině, čeština v reklamě užívá této definice: 

„Reklama bývá definována jako nabízení prodeje výrobků a služeb neosobními médii nebo jako 

povzbuzování k nákupu zboží a služeb.“ 
2
 

     Zdeněk Křížek v knize Základy reklamy z roku 1994 zase nahlíží na reklamu jako 

na nedílnou součást marketingového mixu, bez níž by se neobešel životní cyklus 

výrobku. „Nejjednodušší a nejsrozumitelnější teorie marketingového mixu se nazývá 4P. Jde o 

začáteční písmena čtyř slov označujících jednotlivé součásti marketingového mixu.“
3
 

                                                 
1
 Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání. In: 40/1995 Sb. 1995. Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-

ridime/stavajici-pravni-predpisy/pdf/40-1995.pdf 
2
 ČMEJRKOVÁ, Světla. Reklama v češtině, čeština v reklamě. Vyd. 1. Praha: Leda, 2000, s. 19. ISBN 

80-859-2775-6. 
3
 KŘÍŽEK, Zdeněk. Základy reklamy: učební text. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Filmová a 

TV fakulta, 1995, s. 9. ISBN 80-858-8305-8. 
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Součástmi marketingového mixu Křížek myslí product (výrobek, zboží, produkt), 

price (cena), place (místo, distribuční kanály) a promotion (podpora, propagace). Pod 

poslední pojem řadí reklamu, ale také publicitu, osobní prodej a prostředky přímé 

podpory prodeje, jakými jsou soutěže nebo výprodejní akce aj.
4
 

     Philip Kotler do již existujícího modelu přidal ještě média jako komunikační kanál, 

kterým se přenáší zpráva. „Komunikační proces pak probíhá v následující posloupnosti: 

reklamní subjekt (výrobce/zadavatel reklamy) – realizátor (např. reklamní agentura) – 

reklamní sdělení (poselství, message) – reklamní prostředky – média – cílové skupiny – zpětná 

vazba.“
5 

     Markéta Pravdová v knize McDonald´s – tak trochu jiná kultura? operuje 

s etymologií pojmu reklama a vysvětluje, že slovo reklama, které je převzato 

z francouzštiny od slova réclame (žádat, reklamovat, vymáhat), pochází z latinského 

reclamare (hlasitě odporovat, nesouhlasit, protestovat). Pravdová zároveň odkazuje na 

definici reklamy psychologa Radvana Bahbouha, která právě z těchto etymologických 

kořenů vychází a říká, že reklama je opakované vyřvávání.
6
  

     Podle Pravdové lze za reklamu považovat jakékoli „veřejné oznámení určené k podpoře 

prodeje, koupě, nájmu výrobku či služby, k propagaci věci nebo myšlenky nebo k vyvolání 

jiného účinku žádaného zadavatelem reklamy, pro jehož zveřejnění byl zadavateli za úplatu 

poskytnut prostor v masovém médiu, tj. u tištěných médií část tiskové plochy, u elektronických 

médií vysílací čas.“
7
  

     V publikaci Úvod do studia médií definují její autoři reklamu tím, co by měla 

splňovat: „Reklama musí vytvářet iluzi, že mezi produkty a službami jsou zásadní rozdíly a že 

spotřebitelům správná volba pomůže vyřešit podstatné problémy.“
8 V tomto okamžiku se zdá 

neodkladné seznámit se s pojmem diferenciace výrobku. Pojem diferenciace výrobku 

znamená, že výrobky na trhu se od sebe mnohdy liší maličkostmi, ale právě tyto 

                                                 
4
 KŘÍŽEK, Zdeněk. Základy reklamy: učební text. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Filmová a 

TV fakulta, 1995, s. 9-10. ISBN 80-858-8305-8. 
5
 PRAVDOVÁ, Markéta. McDonald's - tak trochu jiná kultura?: případová studie o značce McDonald's 

a její reklamě. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006, s. 41-42. ISBN 80-246-1178-3. 
6
 PRAVDOVÁ, Markéta. McDonald's - tak trochu jiná kultura?: případová studie o značce McDonald's 

a její reklamě. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006, s. 37. ISBN 80-246-1178-3. 
7
 PRAVDOVÁ, Markéta. McDonald's - tak trochu jiná kultura?: případová studie o značce McDonald's 

a její reklamě. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006, s. 37. ISBN 80-246-1178-3. 
8
 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister, 2001, s. 259. ISBN 80-859-4767-6. 
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maličkosti z produktů dělají jiné a neobyčejné a o ostatních produktech se může 

v reklamě hovořit jako o běžných či jiných.
9
  

Mohlo by se zdát, že reklama je nabídkou možností a alternativ, jak uspokojit reálné 

lidské potřeby, jejím úkolem je ale naopak „požadované potřeby, přání a touhy teprve 

vyvolat (a učinit je skutečnými).“
10

 I k této definici je třeba přidat pojem, a to pojem 

Galbraithova koncepce uměle vytvářených potřeb, která jasně určuje, že se 

nepřizpůsobuje výrobce spotřebiteli a nabídka poptávce, ale spotřebitel výrobci 

a poptávka nabídce.
11

 

 

1.2 Reklama jako komunikace 

Procesem masové komunikace, která má velmi blízko ke komunikaci reklamní, se už 

ve 40. letech 20. století zabýval Harold Lasswell a celý proces shrnul do jedné otázky: 

„Kdo komu říká co, v jakém kanále, s jakým efektem?“ Nebyl ovšem jediný, analýzu 

procesu reklamní komunikace můžeme také čerpat např. z modelu komunikačního 

procesu Romana Jakobsona
12

, který vypadá následovně: 

 

    KONTEXT 

  

   ODESÍLATEL  SDĚLENÍ      ADRESÁT 

      

KONTAKT 

        KÓD 

 

Lasswell i Jakobson považovali reklamu za formálně běžnou komunikaci, při níž 

dochází k předávání informace od odesílatele k adresátovi, Jakobsonův model pracuje 

také s kontextem předávání informace (např. společenský kontext, zkušenosti a postoje 

                                                 
9
 PRAVDOVÁ, Markéta. McDonald's - tak trochu jiná kultura?: případová studie o značce McDonald's 

a její reklamě. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006, s. 37. ISBN 80-246-1178-3. 
10

 PRAVDOVÁ, Markéta. McDonald's - tak trochu jiná kultura?: případová studie o značce McDonald's 

a její reklamě. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006, s. 38. ISBN 80-246-1178-3. 
11

 POLÁCHOVÁ, Marie. Analýza ekonomického přínosu Johna Kennetha Galbraitha (teorie 

konvergence). 2012, s. 54-55.   
12

 PRAVDOVÁ, Markéta. McDonald's - tak trochu jiná kultura?: případová studie o značce McDonald's 

a její reklamě. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006, s. 41. ISBN 80-246-1178-3. 
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společné oběma komunikačním stranám), s kontaktem (přímý, zprostředkovaný) 

a kódem komunikace (soubor společně sdílených prostředků, které slouží primárně 

k budování komunikátů).
13

 

Pokud uchopíme reklamní sdělení jako komunikaci, opět se setkáme s množstvím 

možných pojetí, teorií a koncepcí, z nichž většina si neodporuje, nýbrž se podporuje, 

případně se doplňuje. Je možné vycházet z mnoha modelů komunikace. Pravdová 

(2006) zmiňuje např. Denise McQuaila
14

 a jeho rozlišení modelů masové komunikace
15

. 

McQuail rozlišuje přenosový model (přenos sdělení od podavatele k jeho příjemci), 

propagační model, který vykládá komunikaci jako předvádění se a jako snahu upoutat 

něčí pozornost, dále rituálový model, jenž pojímá komunikaci jako něco, co má přinést 

oběma komunikačním stranám uspokojení, a model příjmový, který vychází 

z předpokladu, že příjemce je nadřazený podavateli sdělení.
16

 

     Pravdová (2006) naráží také na to, že reklama je persvazivní sdělení a mělo by 

někoho o něčem přesvědčit. „V procesu přesvědčování podavatel působí pomocí různých 

podnětů na vědomí adresáta s cílem dosáhnout změny jeho názorů nebo činnosti. Psychologické 

definice vymezují přesvědčování (persvazi) jako způsob ovlivňování postojů a jednání člověka 

rozumovým přesvědčováním a věcnou argumentací, přičemž důraz je kladen na intelekt a emoce 

přesvědčovaného. Je evidentní, že v prostředí přesyceném reklamou je čím dál obtížnější najít 

dostatečně silné argumenty, které by příjemce stimulovaly k nákupu. 

     V teoretických pracích o západní reklamě se obvykle setkáváme s rozlišením dvou strategií 

reklamního přesvědčování: strategie „tvrdé“ reklamy (hard-sell advertising) a „měkké“ 

reklamy (soft-sell advertising).“
17

 Podle autorky je patrný vývoj od tvrdé reklamy 

k té měkké. Odkazuje přitom na Leissovu teorii komunikačních formátů. Leiss ve své 

publikaci Social Communication in Advertising z roku 1991 mluví o tvrdé reklamě 

v případě, že jde o reklamu, jež je orientovaná na popis užitných vlastností produktu, 
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 PRAVDOVÁ, Markéta. McDonald's - tak trochu jiná kultura?: případová studie o značce McDonald's 

a její reklamě. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006, s. 41. ISBN 80-246-1178-3. 
14

 Denis McQuail je akademik a spisovatel zabývající se komunikační teorií. Věnuje se především 

masovým médiím, zaměřuje se na vysvětlení komunikačních teorií a jejich aplikaci. 
15

 Masová komunikace je historicky zakotvená řada jevů, které se objevily v konkrétní historické situaci a 

vyznačovaly se snahou využít nové příležitosti a možnosti shromažďování a zaznamenávání informací, 

produkování a reprodukování symbolických sdělení a přenášení informací a symbolických obsahů 

k obrovskému množství různorodých příjemců – to vše s vidinou nějakého finančního výnosu.  
16

 PRAVDOVÁ, Markéta. McDonald's - tak trochu jiná kultura?: případová studie o značce McDonald's 

a její reklamě. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006, s. 40. ISBN 80-246-1178-3. 
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 PRAVDOVÁ, Markéta. McDonald's - tak trochu jiná kultura?: případová studie o značce McDonald's 

a její reklamě. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006, s. 107. ISBN 80-246-1178-3. 
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a o měkké reklamě tehdy, když je reklama nástrojem pro vytvoření či zlepšení image 

a má určitý personalizační formát, který „zdůrazňuje osobní pocity dosažené použitím 

daného výrobku a je založen na dvojsmyslu, metafoře a symbolu, až k formátu životního stylu, 

který kombinuje formát image a personalizační. Tato reklama se opírá o obraznost, symbol, 

emotivní styl a humor, narativnost zde ustupuje.“
18 Více se tématu přesvědčování věnuji 

v kapitole Psychologie reklamy. 

     Model reklamní komunikace je velmi podobný modelu komunikace masové. 

Funguje na stejném základě, přesto se v některých bodech liší. „V případě reklamní 

komunikace jsou rozdílné subjekty komunikace. V tomto případě je tak zdrojem 

či komunikátorem sdělení reklamní tvůrce, respektive zadavatel reklamy. Příjemci jsou 

potenciální spotřebitelé a přenášené sdělení v případě reklamní komunikace komerční sdělení, 

které má za úkol splnit reklamní cíl. Reklamní sdělení může být složeno z různých typů 

vyjadřovacích prostředků, ať už jde o slova, obrazové prostředky, barvy, hudbu atd.“
19 Jedním 

z rozdílů masové a reklamní komunikace je ve druhé zmíněné očekávána zpětná vazba, 

tedy reakce spotřebitele.  

     Pospíšil (2012) dále rozděluje proces komunikace na šest stupňů. První tři stupně se 

odehrávají na straně zdroje reklamní komunikace, zbylé tři pak na straně příjemce:  

 

1. stupeň 

Zdroj (reklamní specialista) se zadavatelem reklamního sdělení formují cíle 

komunikace. Pokud cíle nejsou dosažitelné, dojde k prvnímu šumu. 

2. stupeň 

Komunikátor spouští reklamní kampaň; zakóduje informaci (musí přitom dbát 

na cílovou skupinu a chování jejích členů); pokud je sdělení špatně sestaveno, vznikne 

šum. 

3. stupeň 

Odesílání reklamního sdělení; komunikátor musí mít rozmyšlené, jaké médium použije 

(přenosový prostředek), pokud ho zvolí špatně, vznikne šum. 
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 PRAVDOVÁ, Markéta. McDonald's - tak trochu jiná kultura?: případová studie o značce McDonald's 

a její reklamě. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006, s. 107. ISBN 80-246-1178-3. 
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 POSPÍŠIL, Jan a Lucie Sára ZÁVODNÁ. Jak na reklamu: praktický průvodce světem reklamy. Vyd. 1. 

Kralice na Hané: Computer Media, 2012, s. 22. ISBN 978-80-7402-115-2. 
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4. stupeň 

Příjemce přijímá sdělení, významným faktorem je vnímání (to má každý jedinec jiné, 

proto je zde prostor pro další šum), příjemce musí rozumět jazyku a symbolům 

v reklamním sdělení, důležitá je i motivace příjemce sdělení přijmout. 

5. stupeň 

Příjemce (spotřebitel) dekóduje informaci, sdělení musí ve spotřebiteli vyvolat reakci 

(začne o sdělení přemýšlet, vzpomene si na zkušenost s produktem atp.); důležité je 

vyvolání emoce a nehraje přitom roli, zda jde o emoci pozitivní či negativní. 

6. stupeň 

Pokud byl celý proces komunikace úspěšný, dojde ke změně chování spotřebitele 

(zakoupení, vytvoření vztahu ke značce).
20

 

 

Reklama je také jednou z forem marketingové komunikace, spadá do marketingové 

kategorie promotion neboli propagace. Marketingová komunikace je jednou 

ze součástí marketingového mixu. Pro úplnost pracujme s teorií marketingu („Marketing 

je proces plánování a provádění koncepce, tvorby cen, propagace a rozšiřování myšlenek, zboží 

a služeb za účelem vyvolání směny, která uspokojí požadavky jednotlivců i organizací.“
21

) 

a s klasickou koncepcí marketingového mixu. Ten se skládá tzv. ze čtyř P: 

 

 P – product (výrobek, služba) 

 P – price (cena produktu) – nesmí být nízká ani vysoká 

 P – place (místo prodeje produktu, jeho distribuce) – nesmí dojít k tomu, že by třeba 

běžela reklama, ale produkt nebyl nikde k dostání 

 P – promotion (komunikační nástroje na podporu prodeje produktu)
22

 

 

Křížek a Crha označují teorii čtyř P jako tradiční, klasickou a uvádí ještě teorii čtyř C, 

jež nevychází od produktu, ale v centru zájmu najednou stojí spotřebitel. Výrobků je 

přebytek, a tak se musí marketing zaměřit na jeho odbyt. 
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 POSPÍŠIL, Jan a Lucie Sára ZÁVODNÁ. Jak na reklamu: praktický průvodce světem reklamy. Vyd. 1. 

Kralice na Hané: Computer Media, 2012, s. 23-25. ISBN 978-80-7402-115-2. 
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 KŘÍŽEK, Zdeněk. Život s reklamou. 1. vyd. Praha: Grada, 2002, s. 30. ISBN 80-247-0213-4. 
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 KŘÍŽEK, Zdeněk. Život s reklamou. 1. vyd. Praha: Grada, 2002, s. 32-33. ISBN 80-247-0213-4. 
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 C – client (klient, zákazník, spotřebitel) 

 C – costs (náklady) 

 C – competition (konkurenční boj, soutěž) 

 C – channels (kanály distribuce produktů), někdy se označuje jako communication; 

spojují se zde prvky place a promotion z původní teorie 4P
23

 

Teorie čtyř C podle Křížka a Crhy (2002) nenahrazuje teorii čtyř P, obě teorie podle 

nich působí v souladu.  

 

1.3 Historie reklamy 

Pokud pracujeme s reklamním sdělením tak, jak ho definovala Markéta Pravdová (tedy 

jako veřejné oznámení určené k podpoře prodeje, koupě, nájmu výrobku či služby, 

k propagaci věci nebo myšlenky nebo k vyvolání jiného účinku žádaného zadavatelem 

reklamy, pro jehož zveřejnění byl zadavateli za úplatu poskytnut prostor v masovém 

médiu, tj. u tištěných médií část tiskové plochy, u elektronických médií vysílací čas), 

můžeme první reklamu datovat až několik tisíců let před náš letopočet. Pospíšil (2012) 

poukazuje na doklad o reklamě na obinadle egyptské princezny páté dynastie, 

respektive na její mumii, jež byla uložena v královském sarkofágu v Abúsíru. 

Na zmíněném obinadle bylo uvedeno jméno výrobce.  

     „Rozvoj měst ve středověku znamenal vytvoření nového tržního prostoru pro výrobky 

a přinesl i nové formy reklamy. Ve vysoce konkurenčním prostředí městských tržišť se uplatnil 

především verbální projev prodejců zboží či služeb.“
24

 Šlo zde o trhovce, kteří se snažili 

strhnout pozornost nakupujících na své zboží, byl to jediný způsob, jak zboží 

propagovat. Na stejném, zvukovém principu funguje známé auto rozvážející mražené 

výrobky firmy Family Frost. Spotřebitele láká a přivolává za pomoci dnes již notoricky 

známé melodie. (Vysekalová, 2007) 

     „Když německý hodinář Gutenberg vynalezl v roce 1455 tiskařský stroj a spolu s ním 

i knihtisk, okolí ho mělo za blázna. Všechny knihy či listy byly tehdy ručně psané, často zdobené 

kresbami. Jeho vynález připadal tehdejším lidem zbytečný. Až kolem roku 1480 začali lidé 

                                                 
23

 KŘÍŽEK, Zdeněk. Život s reklamou. 1. vyd. Praha: Grada, 2002, s. 35-36. ISBN 80-247-0213-4. 
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využívat všechny výhody knihtisku. A díky jeho principu mohla vzniknout celá řada nových 

reklamních nosičů, jako byly plakáty, letáky, noviny apod. Za nejstarší tištěnou reklamu 

(s pravděpodobným rokem vzniku 1480) je považován  letáček z Anglie, prostřednictvím kterého 

byl nabízen prodej modlitebních knížek. Letáček byl vyvěšený na dveřích kostelů po celé 

zemi.“
25

 

     Rozvoj obchodu mezi národy i kontinenty měl příznivý dopad na vznik 

systematičtější obchodní komunikace mezi prodejci a kupujícími, které od sebe dělily 

stovky, ba tisíce kilometrů. Hlavním nástrojem obchodní komunikace měla být reklama. 

V polovině 18. století se v Anglii začaly objevovat reklamní inzeráty, které obvykle 

informovaly velkoobchodníky o zásilkách různých produktů, které měly být následně 

na konkrétním místě k dostání. „S rozvojem dopravy se konkurence postupně šířila 

z místních trhů na stále širší území. V době masové průmyslové výroby a parní dopravy můžeme 

mluvit doslova o mezinárodní konkurenci. Kapitalistická velkovýroba, navazující 

na rozvětvenou a stále se zrychlující dopravu, představuje to pravé tržní prostředí pro reklamu 

v našem slova smyslu.“
26

 

     Moderní reklama, jak ji známe, však podle Pospíšila provádí lidstvo teprve jedno 

století. Nyní už se nejedná o jednoduché proklamace a oznámení, ale o „obrovskou, 

vysoce kontrolovanou instituci operující s množstvím peněz, stabilní, významnou a nezbytnou 

součást všech tržních ekonomik.“
27 

 

1.4 Psychologie reklamy 

„Reklamní tvůrci tvrdí a praktici tvrdí, že reklama je přesvědčování. Přesvědčovat však můžeme 

různými způsoby. Pravdivě, lživě, násilně či s noblesou, tupě nebo s humorem, rozhodně, ale 

třeba i postupně atd.“
28

 Dle mého názoru je právě persvazivní funkce tou nejdůležitější 

a je tím, co dělá reklamu reklamou. Samozřejmě je důležitá informační a upomínací 

funkce, ale myslím, že žádný prodejce nevydá peníze na pouhopouhé sdělení typu 

„vyrábíme tento produkt“ nebo „nabízíme tyto služby“. Za tímto sdělením je vždy snaha 

                                                 
25

 POSPÍŠIL, Jan a Lucie Sára ZÁVODNÁ. Jak na reklamu: praktický průvodce světem reklamy. Vyd. 1. 
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 POSPÍŠIL, Jan a Lucie Sára ZÁVODNÁ. Jak na reklamu: praktický průvodce světem reklamy. Vyd. 1. 

Kralice na Hané: Computer Media, 2012, s. 16. ISBN 978-80-7402-115-2. 
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 POSPÍŠIL, Jan a Lucie Sára ZÁVODNÁ. Jak na reklamu: praktický průvodce světem reklamy. Vyd. 1. 

Kralice na Hané: Computer Media, 2012, s. 16. ISBN 978-80-7402-115-2. 
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přesvědčit potenciálního spotřebitele a zákazníka o tom, že právě tento produkt nebo 

tato služba je nejlepší a konkrétní příjemce sdělení zkrátka musí předmět reklamy mít.  

     Každý, kdo chce být na trhu úspěšný, musí poznat osobnost spotřebitele, kterému 

chce produkt nebo službu nabízet. „S osobností spotřebitele souvisejí jeho emoce, motivace 

a potřeby, které hrají důležitou roli v nákupním procesu. Reklama snad právě proto pracuje 

především s lidskou psychikou a emocemi.“
29

  

     Emoce, jejich vyvolání, intenzita a proměnlivost závisí na každém konkrétním 

jedinci. To, co jednoho dojme, může druhému připadat bez emočního náboje, to, 

co někoho pobaví, může někoho otrávit atp. Rozmanitost je také v prožívání emoce 

jedinci, protože je více typů radosti, strachu, smutku a jiných emocí. Je tedy třeba také 

správně zvolit, jaká emoce bude nejvhodnější pro konkrétní cílovou skupinu a jakou 

bychom u ní vyvolávat neměli. (Pospíšil, 2012) 

     Pospíšil v publikaci Jak na reklamu popisuje čtyři složky, které jsou obsaženy 

v intenzivních emocích. Jedná se o tělesnou reakci (třes, pot, zvyšování hlasu), 

myšlenky doprovázející emoce (přemýšlíme o příčinách emocí), výraz obličeje 

(zamračení, úsměv aj.) a reakce na prožitek. 

     Psychologie reklamy nebo lépe řečeno psychologie marketingových komunikací 

v sobě zahrnuje „veškeré psychické a psychologicky relevantní objekty a procesy, které jsou 

obsahem této komunikace, resp. s nimi věcně či časově souvisejí“
30

. Vysekalová v publikaci 

Psychologie reklamy zdůrazňuje z obsahů hlavně psychologickou stránku 

komunikačního procesu, psychologickou stránku sdělení a médií, sociálně-

psychologické charakteristiky členů cílových skupin; psychiku jednotlivých členů 

cílové skupiny, jejich osobnosti, motivační struktury, poznávací složky, psychické 

procesy atd. 

     Marketingová komunikace využívá poznatky několika vědních oborů, 

např. ekonomie, sociologie nebo disciplíny teoretické i aplikované psychologie. 

Záměrem reklamního sdělení je přesvědčit spotřebitele, aby zakoupil předmět samotné 

reklamy. 
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V kontextu psychologie reklamy je nutné vysvětlit mimo jiné pojem podprahová 

reklama. Jedná se o druh reklamy, která útočí na člověka, aniž by si to on sám 

uvědomoval. Podněty, které reklama vysílá, jsou zaměřeny na lidské podvědomí 

a jedinec není schopen je vnímat vědomě. Tyto podněty v člověku vyvolávají určité 

jednání. Podprahové signály mohou mít formu optickou – krátké nebo slabé podněty, 

které člověk nezachytí vědomě, ale zachytí je podvědomě, nebo se může jednat 

o podněty akustické, které jsou uchem neslyšitelné. Poslední možností jsou taktilní
31

 

vzruchy, které jsou rovněž velmi slabé, takže není možné je vědomě pocítit.  

     Existují dvě teorie o tom, kdy byl poprvé použit podprahový signál v reklamě. Jedna 

teorie říká, že se tak stalo v roce 1917, kdy v Americe docházelo k tomu, že vláda 

vkládala do písní a plakátů podporující narukování Američanů do vojenské služby také 

podprahové signály, které měly v ještě větší míře působit na mladé lidi a k nástupu 

na vojenskou službu je tímto způsobem přimět.  

     Druhá teorie hovoří o americkém marketingovém specialistovi Jamesi Vicarym, jenž 

byl v roce 1957 autorem studie, která se zabývala právě vlivem podprahových signálů 

na lidské jednání. Do promítaných filmů zařadil texty „pij Coca-Colu“ a „jez popcorn“. 

Texty byly na pláně promítány tři tisíciny sekundy a Vicary připisoval podprahovým 

signálům změnu prodeje nabízeného občerstvení v kině, v němž k pokusu došlo. 

Později však sám přiznal, že pokus byl zfalšován.
32

  

     Vysekalová (2007) uvádí podobný případ. Pokusní jedinci, kterým byly 

do promítaného filmu přidané podprahové signály typu „Coca-Cola“ a „pivo“ opravdu 

více po promítání pili Coca-Colu a pivo, přičemž však jedinci, kterým bylo na plátno 

promítáno heslo „Coca-Cola“, pili hlavně pivo a ostatní, kterým bylo promítáno heslo 

„pivo“, pili více Coca-Colu. Někteří účastníci ale později sami přiznali, že tak jednali 

proto, že se domnívali, že jde o pokus, a chtěli výzkumníkovi k jeho tvrzení 

„dopomoci“. Další jedinci se zase stavěli k problému opačně – tvrdili, že se nenechají 

nikým zmanipulovat, a proto pili více nápoje, jehož heslo na plátno promítnuto nebylo. 

Výsledkem tedy bylo to, že spotřeba propagovaných výrobků se nezměnila. Ve všech 

experimentech tohoto typu se vždy vyskytla chyba, která vedla k neprůkaznému 

výsledku. 
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 Taktilní = dotykový, hmatový 
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S využitím svých vědomostí o psychologii jsem i já vůči působení podprahové reklamy 

skeptická, ale netvrdím, že mi přijde stoprocentně nemožné ovlivnit jednání člověka 

vsunutím podprahových signálů do reklamy nebo filmu. Lidé mají v podvědomí 

i nevědomí uložené takové informace, které se často navenek projevují jako příčiny 

psychických onemocnění, ale na druhou stranu si nedovedu představit, že by mohly mít 

podprahové signály zásadní vliv na prodej produktů, na nákupní chování. 

 

Působení reklamy je velmi omezeno, např. možností vyhledat si informace o výrobku 

i v jiných zdrojích, spotřebitelé mívají předem vytvořené postoje apod. Existují však 

typy škodlivých propagačních výtvorů: 

 Klamné štěstí – štěstí lze vytvořit nákupem, polévka ze sáčku může chutnat 

jako polévka od maminky a všichni jsou nejšťastnější, když mohou sníst jogurt 

s velkými kusy ovoce 

 Socializace společensky škodlivých hodnot – po spotřebitelích se žádá, aby 

zaujali postoje, které vyhovují konzumu; v reklamě se setkáme se ztělesněním 

radosti, prestiže, sexuality aj., ale jen zřídka se setkáme s hodnotami, jako je 

skromnost, pokora atp. 

 Brzdění procesu zrání – reklama apeluje na základní lidské potřeby, 

např. jídlo, pití, bezpečí, sexualita, do pozadí tlačí vyšší lidské potřeby, 

např. potřebu uznání 

 Nespokojenost vyvolaná nereálným světem – v reklamě obvykle vystupují 

krásní, úspěšní lidé, kterým se vše daří, chudé smolaře bez rodiny a přátel v nich 

nevidíme, což může vést spotřebitele sledující reklamy k myšlence, že jsou 

na tom všichni lépe než oni sami 

 Manipulace s jedincem – existuje velké množství metod ovlivňování, které 

ohrožují autonomii každého člověka 

 Upevňování společenských kultur – v reklamě jsou zobrazovány 

konzervativně pojaté situace, např. žena se věnuje domácnosti, pochvaluje si 

mycí prostředky atp. 



15 

 

 Plýtvání zdroji – stejný produkt je propagován stále jinak a jinak, což stojí 

nemalé peníze, které by se daly investovat např. do vylepšení produktu
33

 

 

Podle Vysekalové může reklama jednání člověka ovlivnit jen v případě, že projde 

procesem přijímání (tedy že je vnímána) a zpracování (je pochopena). Pokud si člověk 

nedokáže po reklamě o produktu vytvořit nějaký psychický obraz, nemá na něj reklama 

vliv. Zároveň musí reklama spotřebitele vhodně motivovat ke koupi produktu nebo 

k užívání služby. Motivaci můžeme chápat jako „proces, při kterém uvnitř lidské mysli 

probíhají určité pochody, které určují směr a činnosti daného člověka“
34.  

     Oběma zmíněným krokům (vnímání a pochopení reklamy) ale bez pochyby 

předchází získání pozornosti spotřebitele. Podle Gerarda J. Tellise existují čtyři 

primární prostředky k získání pozornosti. Prvním prostředkem míní Tellis manipulaci 

s materiálními stimuly. Materiálními stimuly přitom myslí ty stimuly, které jsou 

vnímatelné všemi pěti smysly, ale obzvláště zrakem (jas, velikost, tvar, barva, pohyb) 

a sluchem (melodie, struktura zvuku, rytmus). Druhým prostředkem můžeme chápat 

poskytování informací (tento prostředek je nejvhodnější pro spotřebitele, kteří sami 

aktivně vyhledávají informace o produktu nebo službě). Třetím prostředkem k získání 

pozornosti může být vzbuzování emocí (tento prostředek je naopak zase vhodný 

pro pasivní spotřebitele) a jako poslední prostředek uvádí Tellis nabízení hodnoty 

(zpravidla se jedná o nabídku něčeho hodnotného, co je ve spojitosti s nabízeným 

produktem, např. podpora prodeje, soutěž, sleva, vzorek aj.).
35

  

 

V reklamě a marketingové komunikaci vůbec existuje nepřeberné množství triků, 

kterými lze zaujmout pozornost příjemce a vyvolat v něm zájem o produkt nebo službu. 

Pravdová (2006) nabízí dělení těchto prostředků do tří oblastí: 

                                                 
33

 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 51-52. 

ISBN 978-80-247-2196-5. 
34

 POSPÍŠIL, Jan a Lucie Sára ZÁVODNÁ. Jak na reklamu: praktický průvodce světem reklamy. Vyd. 1. 

Kralice na Hané: Computer Media, 2012, s. 71. ISBN 978-80-7402-115-2. 
35

 PRAVDOVÁ, Markéta. McDonald's - tak trochu jiná kultura?: případová studie o značce McDonald's 

a její reklamě. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006, s. 111. ISBN 80-246-1178-3. 
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1. Fonetické prostředky 

Jedná se např. o záměrné uspořádání hlásek ve slovech, o hromadění hlásek, přičemž 

je důležité hledisko libozvučnosti, v němž můžeme zmínit prvky jako rytmus, rým, 

aliterace, asonance, paronomázie aj.  

Př. „Kdo by stonal, je tu Stodal.“ 

2. Stylistické, slovotvorné, lexikální a syntaktické prostředky 

Zde se jedná o aktualizaci lexikálních významů, skladebních spojení, nové pojetí 

různých skladebních spojení, vytváření nových asociací. Užívá se např. obrazná 

pojmenování, metafora (personifikace), metonymie (hyperbola, litotes), epiteta, 

nespisovné a knižní výrazy, slang, dialektismy, neologismy, cizí slova, přísloví, slovní 

hříčky, kalambúry aj. 

Př. „Víkend patří keckám.“ (kecky jsou zde ve smyslu bot a kecky ve smyslu volající, 

kteří budou mít u operátora volání o víkendu velmi výhodné) 

3. Intertextové prostředky 

Zde jde o opakování, přejímání, variace a prolínání stylů a žánrů, užívají se aluze, 

citace, parafráze již existujících komunikátů aj. 

Př. „S tebou mě baví svět… Kdekoli.“
36

 (reklama na Fernet Stock, je užit název 

oblíbeného českého filmu) 

 

Možnostmi argumentace textu se zabýval i slovenský jazykovědec Ján Horecký, a to 

na úrovni psychologické, logické, formulační a stylizační. „Argumentace je vlastně 

textotvorná a myšlenková činnost, ve které se spojují myšlenkové a jazykové složky. Pokud se 

má argument uvést v jisté situaci, pokud se s ním má pracovat při ovlivňování adresáta, musí 

dostat jazykovou podobu. Tato podoba musí být dostatečně zřetelná a výrazná, aby z ní adresát 

mohl lehko a s jistotou vyvodit funkci a platnost argumentů a konstruovat si celkový záměr 

argumentace. V reklamě a obdobných argumentačních textech jde podle Horeckého především 

o argumentaci rétorickou.“
37 V tomto výroku se potvrzuje informační funkce reklamního 

sdělení, ale počítá se i s persvazivní funkcí, s ovlivňováním spotřebitele, který je 

v tomto případě adresátem sdělení. 

 

                                                 
36

 DONÁT, Josef. Autorské právo a reklama. Brno, 2006. Diplomová práce. Masarykova univerzita. 
37

 PRAVDOVÁ, Markéta. McDonald's - tak trochu jiná kultura?: případová studie o značce McDonald's 

a její reklamě. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006, s. 112-113. ISBN 80-246-1178-3. 
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Emoce a apely v reklamě 

Apel můžeme definovat jako „veřejnou výzvu k určitému žádoucímu chování“
38. Apely 

v reklamách mají za úkol zaujmout pozornost spotřebitele k produktu nebo samotnému 

reklamnímu sdělení.  

     Philip Kotler rozlišuje apely racionální, emocionální a morální. Racionální apely 

zdůrazňují výkon, kvalitu nebo cenu. Posláním emocionálních apelů je vyvolat emoce, 

a to buď pozitivní, nebo negativní. Snahou morálních apelů je vyvolat jakousi morální 

reakci, např. ve vztahu k životnímu prostředí, k chudým, nemocným atp.
39

   

     Reklamy, jež mají vyvolat ve spotřebiteli emocionální reakci, musí vážit několik 

zásadních kroků. Tím prvním je volba emoce, kterou má reklamní sdělení vyvolat. 

Pozitivní i negativní emoce je vítaná, avšak je třeba mít na paměti, že negativní emoci 

si člověk ukládá mnohem snáz než pozitivní. Druhým krokem je tzv. ukázkový člověk. 

Aby jedinec pocítil vhodné emoce, je důležité v reklamě ukázat někoho, kdo používá 

produkt, který je předmět sdělení. Třetím krokem je demonstrace nákupu nebo přímo 

užití konkrétního výrobku. Je například velmi efektivní zobrazit emoci, kterou 

chceme vyvolat u spotřebitele, jako emoci prožívanou při nákupu nebo užívání 

produktu.
40

  

     Ačkoli bývá požadavkem spotřebitelů na kvalitní reklamu, aby konečné reklamní 

sdělení obsahovalo prvky humoru, není prokázáno, že by měl humor v reklamě funkci 

přesvědčovací a že by měl vliv na nákupní chování. Zdá se, že humor vzbuzuje 

příjemné pocity a pobavení, ale více od něj nemůže zadavatel a tvůrce reklamy 

očekávat. Užívání humoru je navíc obvykle chůzí po tenkém ledě, protože ani zadavatel 

ani tvůrce reklamy nemůže vědět, zda spotřebitelům humor v reklamě bude vyhovovat, 

nebo ne. Myslím ale, že je takřka nemožné trefit se jednou reklamou s prvky humoru 

do vkusu všech spotřebitelů, které reklama osloví.   

 

Podle mého mínění je pro úspěšnost reklamy vhodné, když na ni spotřebitel nějakým 

způsobem emocionálně reaguje, ale nedokážu se ztotožnit s názorem, že je jedno, jakou 

emoci reklama vyvolá. Myslím, že pokud vyvolání emocí dokáže ovlivnit jednání 

                                                 
38

 POSPÍŠIL, Jan a Lucie Sára ZÁVODNÁ. Jak na reklamu: praktický průvodce světem reklamy. Vyd. 1. 

Kralice na Hané: Computer Media, 2012, s. 64. ISBN 978-80-7402-115-2. 
39

 POSPÍŠIL, Jan a Lucie Sára ZÁVODNÁ. Jak na reklamu: praktický průvodce světem reklamy. Vyd. 1. 

Kralice na Hané: Computer Media, 2012, s. 64. ISBN 978-80-7402-115-2. 
40

 POSPÍŠIL, Jan a Lucie Sára ZÁVODNÁ. Jak na reklamu: praktický průvodce světem reklamy. Vyd. 1. 

Kralice na Hané: Computer Media, 2012, s. 65. ISBN 978-80-7402-115-2. 
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spotřebitele, rozhodně bych vliv přisuzovala pozitivních emocím, kdy spotřebitele 

reklama nadchne, dojme nebo rozesměje. Naopak si nedokážu představit, že si 

spotřebitel nadšeně koupí produkt, který byl předmět reklamy, jež onoho spotřebitele 

naštvala, rozezlila či rozmrzela.  

 

Prostředky přesvědčování a psychologického působení v reklamě 

Přesvědčování můžeme v reklamě odhalit jak ve verbálních, tak v neverbálních 

prostředcích. Oba typy prostředků se přitom vzájemně prolínají. „Obraz, hudba a řeč 

tvoří jeden sémiotický celek – komplexní komunikát. Jazyk hraje v reklamě stejně důležitou roli 

jako obraz, ilustrace, grafika či zvolená hudba a zvukové efekty.“
41 

Pravdová (2006) zmiňuje několik prostředků, kterými lze přesvědčovat a psychologicky 

působit na příjemce reklamního sdělení. Jedná se o opakování slov či formulí, apel 

na sdílené hodnoty (přátelství, láska aj.), skupinovou identitu (tím, že užíváme 

konkrétní produkt, sdílíme sociální skupinu s ostatními jeho spotřebiteli, máme s nimi 

společný zájem), ztotožnění a nápodobu (příjemce reklamního sdělení chce být jako 

osoba v reklamě, např. krásná), o provokaci (to, co nás provokuje, si lépe 

zapamatujeme) a mnohé další.  

 

Velmi často se snaží tvůrci reklam o navázání vztahu mezi autorem a příjemcem 

sdělení. Může k tomu docházet otázkou, oslovením nebo výrazným zvoláním, hudbou 

nebo nápadnými a nezaměnitelnými zvukovými efekty.
42

 

 

1.5 Typy reklam 

Za primární dělení reklamy můžeme považovat dělení reklamy na fyzickou 

a elektronickou.  

Fyzickou reklamu můžeme chápat jako reklamu v tisku (inzerce), jako venkovní 

reklamu (miniboard, billboard, bigboard, megaboard, LED stěny) a in-store reklamu 

(reklamní sdělení v maloobchodech, např. na nákupním košíku, reklama nalepená 

v prodejně na podlaze).  

                                                 
41

 PRAVDOVÁ, Markéta. McDonald's - tak trochu jiná kultura?: případová studie o značce McDonald's 

a její reklamě. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006, s. 124. ISBN 80-246-1178-3. 
42

 PRAVDOVÁ, Markéta. McDonald's - tak trochu jiná kultura?: případová studie o značce McDonald's 

a její reklamě. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006, s. 129. ISBN 80-246-1178-3. 
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Za elektronickou reklamu můžeme označit reklamu rozhlasovou, televizní, 

internetovou a product placement, tj. umístění značky nebo konkrétního produktu 

do televizní či kinematografické tvorby. V poslední době je velmi populární umisťování 

produktů a značek do seriálů.
43

 

     Zdeněk Křížek (1995) rozlišuje dvojí dělení reklam, a to z hlediska životní fáze 

produktu a z hlediska předmětu propagace.  

     V klasifikaci typů reklamy z hlediska životní fáze, v níž se produkt nachází, rozlišuje 

závaděcí, udržovací a utlumovací reklamu. Zaváděcí reklama „má za cíl zavést na trh 

nový výrobek nebo novou firmu. Reklama má zpravidla charakter ucelené kampaně s konkrétně 

stanoveným termínem, ve kterém má být dosaženo cíle.“
44 Poté přichází na řadu udržovací 

reklama, jež má za úkol udržet produkt na trhu a udržet výhodnou pozici 

v konkurenčním prostředí. Udržovací reklama není časově ohraničena, v určitých 

intervalech kolísá. Jen zřídka se objevuje poslední typ reklamy, reklama utlumovací. 

„Využívá se tehdy, jestliže firma chce stáhnout z trhu svůj produkt (třeba z toho důvodu, že má 

již připraven jiný či inovovaný). Je slušné stálým zákazníkům tuto skutečnost včas oznámit 

a zdůvodnit.“
45

 Utlumovací reklama bývá nazývána jako demarketing. 

     „Demarketing tohoto typu je zaměřován skoro výhradně na stálé klienty, na lidi, kteří si 

prostě na určitý výrobek zvykli, byli s ním spokojeni a nemají důvod ani chuť ho nahradit jiným. 

Pokud bychom takový produkt prostě přestali vyrábět a prodávat, byli by tito lidé zklamaní 

a dezorientovaní. Je pravděpodobné že by jich mnoho přešlo na výrobek konkurenční firmy. 

Je proto slušné těmto klientům stažení jejich oblíbeného výrobku včas oznámit, srozumitelně 

zdůvodnit a samozřejmě nabídnout nabídnout nový, lepší, ještě zářivější.“
46

 

     Křížek a Chra (2002) uvádějí ještě tzv. ad hoc reklamu. „Ta se nachází tak trochu 

mimo standardně chápané etapy životního cyklu produktu. Bývá realizována ke konkrétním 

příležitostem a nemá většinou povahu systematické reklamní kampaně. Zpravidla má i časově 

úzce vymezenou působnost.“
47 
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Podle předmětu propagace můžeme reklamu rozdělit na výrobkovou a značkovou. 

Výrobková reklama nabízí spotřebiteli konkrétní produkt, za pomoci značkové 

reklamy se spíše buduje image společnosti, jde o reklamu na samotnou značku. Oba 

dva typy se mohou prolínat. 

     Reklamy však můžeme dále rozdělit také podle druhu média, které je využíváno, 

podle zadavatele, působnosti a podle způsobu, kterým apeluje na příjemce.  

     Typům reklamy podle druhu média, které je využíváno, se věnuji v kapitole 1.8. 

 

Zadavatel reklamy může být komerční a nekomerční. Komerční reklama je typická 

reklama nabízející značku nebo produkt, z prodeje se očekává zisk výrobce. 

Nekomerční reklama propraguje myšlenky, ideje a vzorce chování, např. ochrana 

životního prostředí, zdravotnická osvěta nebo bezpečnost silničního provozu. Možnou 

variantou je také reklama politická. Neziskové reklamy se často nazývají sociálním 

marketingem.
48

 

     Reklamu můžeme dle mého názoru dělit  také podle toho, jaký má dosah, 

a to na lokální, regionální, celostátní a mezinárodní reklamu. Můžeme předpokládat, 

že podle typu reklamy musí její realizátor vybrat vhodné médium, např. v lokálním 

médiu, které oslovuje severní Čechy, není nejvhodnější nabízet služby z druhého konce 

republiky apod.  

     Poslední dělení reklam, podle způsobu apelu na příjemce, dle mého názoru rozlišuje 

to, zda reklamní sdělení působí na rozum (předkládá fakta, konkrétní parametry atp.), 

nebo na emoce (vyvolává ve spotřebiteli emoce, např. strach, jistotu, potěšení apod.). 

Dalo by se říct, že reklamy jsou obvykle mixem obojího, ale jedna složka je tou 

převažující.  

 

1.6 Funkce (cíle) reklam 

„Vymezení funkce reklamy a reklamy jako typu diskursu je komplikováno také tím, že jejím 

vysílatelem není jeden člověk, jedinec, který reklamě vtiskuje jediný záměr a definitivní podobu. 

Reklama, podobně jako je tomu u jiných typů diskursu, které pocházejí od více než jednoho 

původce, má vysílatelů hned několik. Každý z nich může mít vlastní záměr, a to navíc na různých 
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úrovních: kromě výrobce je tu reklamní agentura, která se řídí zadáním svého klienta, její 

konkrétní kreativní tým, který musí sebelépe vymyšlenou reklamu upravit podle požadavků 

zadavatele, definitivní podobu vtiskuje reklamě ovšem teprve realizační tým, ať už je to 

výtvarník, v případě reklamy tiskové, anebo režisér, herec, kameraman, střihač, v případě 

reklamy televizní.“
49 Každý jednotlivec, který se na reklamě nějakým způsobem podílí, 

má podle Čmejrkové (2000) svůj záměr, např. prosadit se nebo vydělat peníze. Toto 

ovšem příjemce nezajímá a není to pro něj směrodatné. Na příjemci zkrátka zůstává to, 

aby s reklamním sdělením naložil dle své vůle a svého uvážení. Čmejrková dále 

odkazuje na rozlišení funkce reklamy podle Guye Cooka. Ten rozlišuje funkci, kterou 

reklama plní, vzhledem k původci, vysílateli, adresátovi a konkrétnímu příjemci.  

     Touto problematikou se zabýval i Karel Šebesta a vymezil funkci reklamy v českém 

prostředí následovně: „Veřejné neosobní sdělování sloužící firmě jako nástroj marketingu 

a zaměřené na šíření informací o předmětu marketingového působení s cílem dosáhnout 

dlouhodobé nebo trvalé změny povědomí adresátů o tomto předmětu nebo ovlivnit dlouhodobě 

jejich postoje a chování vůči němu,a to s využitím kanálů (především médií), které si příslušná 

firma zjevně platí.“
50

 

 

Jednoduše lze vymezit tři základní funkce (nebo chceme-li cíle) reklamy, a to: 

 Informační (v situaci, kdy je třeba uvést produkt) 

 Přesvědčovací (v konkurenčním prostředí formou srovnávací reklamy) 

 Upomínací (ve fázi zralosti produktu)
51

 

 

Podle Pospíšila (2012) mohou být cíle reklamy různé a závislé na trendech doby, ale tři 

výše zmíněné jsou neměnné. 

Informační funkce je primární. Reklama má za úkol informovat příjemce sdělení 

o existenci produktu nebo služby, měla být také uvést jeho parametry a vlastnosti. 

Reklama by měla u spotřebitelů vyvolat zájem, který povede ke vzniku poptávky. 

                                                 
49

 ČMEJRKOVÁ, Světla. Reklama v češtině, čeština v reklamě. Vyd. 1. Praha: Leda, 2000, s. 19. ISBN 

80-859-2775-6. 
50

 Šebesta, Karel. Reklama jako funkční styl?. In: Čeština doma a ve světě. Praha: FF UK, 1998, s. 93-97. 
51

 Léky a reklama. In: DOLEŽAL, Tomáš. Léky a reklama [online]. 2000 [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: 

http://old.lf3.cuni.cz/farmakologie/reklama/tsld005.htm 



22 

 

Přesvědčovací funkce je stejně stará jako moderní reklama. Reklama má přesvědčit 

příjemce sdělení, že produkt nebo služba je výhodná a výjimečná, a přesvědčit ho, aby 

od touhy po produktu přešel k reálnému zakoupení produktu či využití služby. 

Díky upomínací funkci reklamy si spotřebitel udrží v povědomí produkt, službu 

nebo značku.
52

   

 

1.7 Cílové skupiny 

Trh lze chápat jako velkou skupinu spotřebitelů, kteří se od sebe nějak liší. Je tedy 

nezbytné rozdělit je do menších skupin zákazníků (tedy na cílové skupiny). Pro takové 

rozdělení používáme pojem segmentace trhu. Jednotlivé cílové skupiny můžeme 

nazývat segmenty trhu. Segmenty trhu od sebe musí být navzájem odlišné, ale uvnitř 

musí být homogenní. (Pospíšil, 2012)  

„Cílovou skupinu je možno charakterizovat jako vyhraněnou množinu potenciálních zákazníků, 

kterou chce určitá reklama oslovit, aby se odhodlala ke koupi, činu. Specifika té které cílové 

skupiny se zjišťují průzkumem trhu, což provádějí marketingoví odborníci. Jejich poznatků pak 

využívají reklamní agentury při volbách strategií pro reklamní kampaně.“
53 Cílové skupiny 

jsou trendem polistopadového trhu, za minulého režimu totiž žádné cílové skupiny 

nebyly a všechny reklamy mířily na všechny a na nikoho.  

     Cílové skupiny jsou v úzké souvislosti s výběrem reklamních médií. Podle Zemana 

(1994) nebude asi nikdo platit za nevhodné umístění reklamy, např. za „umístění holicích 

strojků nebo rybářských prutů v ženském časopise, za reklamu pracích prášků ve špičkovém 

pánském magazínu“
54

.  

 

„Cílová skupina jsou lidé, které má oslovit marketingová aktivita zadavatele reklamy. Jedná se 

o potenciální skupinu lidí, která má na základě oslovení potenciál koupit váš produkt či službu. 

Cílová skupina se určuje na základě dosavadní cílové skupiny, průzkumu trhu, marketingových 

cílů a marketingové strategie.“
55 Obchodník by měl definovat svou cílovou skupinu, 

na kterou se zaměří, protože zacílení na celý trh se považuje za nevhodné.   
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Podle Pospíšila (2012) je segmentace trhu je možná na základě dvou hledisek: 

 Charakteristiky popisující spotřebitele 

 Charakteristiky jeho jednání ve vztahu k danému produktu (psychografické 

charakteristiky) 

 

Mezi charakteristikami popisující spotřebitele rozlišujeme kritérium demografické 

(věk, pohlaví, životní cyklus, rodinný stav, úroveň vzdělání aj.), geografické (obec, 

město či kraj, ve kterém spotřebitel žije) a ekonomické (příjmy, půjčky, výše úspor, 

vlastněný majetek aj.).  

     Psychografické charakteristiky zahrnují příslušnost ke společenské vrstvě, 

povahové vlastnosti, preferovaný způsob života, informovanost o značce produktu 

a jeho vlastnostech apod. 

 

Segmentace trhu má pochopitelně své výhody. Dochází k uspokojení potřeb 

spotřebitele, protože dokážeme zjistit přání a potřeby zákazníka, můžeme mu nabídnout 

produkt či službu, který by mu mohl vyhovovat. Další výhodou je efektivnější stimulace 

a distribuce produktu, tedy pokud přivedeme na trh produkt, který bude vyhovovat 

skupině zákazníků, bude snadné povědomí o produktu rozšířit do celé cílové skupiny 

a přimět ji ke koupi. Třetí výhodou je možnost přizpůsobení produktu spotřebiteli. 

Pokud produkt vyhovuje představám spotřebitele, může ho prodejce prodávat za vyšší 

cenu, protože spotřebitel je ochoten za produkt více zaplatit. Poslední výhodou, kterou 

zde budu jmenovat, je získání konkurenční výhody. Za předpokladu, že známe přání 

a tužby spotřebitelů, můžeme na trh uvést produkt odlišný od ostatních svého druhu 

a získat tak konkurenční výhodu.  

 

1.7.1 Děti a senioři jako specifické cílové skupiny 

Do budoucna se reklamy zřejmě zaměří na starší občany a na děti – jedináčky. 

Předvídal to již Jan Zeman v publikaci Ve spárech reklamy (1994) a svou domněnku 

logicky vysvětlil tím, že se zdokonalováním zdravotní péče se bude prodlužovat 

průměrná délka života a změna životního stylu způsobí to, že i senioři si budou chtít 

podle svých možností užívat. „Výrobci a obchodníci se budou muset zaměřit na jejich 

specifické potřeby týkající se ošacení, stravy, sportovního vyžití, zdravotní péče, turistiky 
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a netradičního využití volného času. Zdá se, že skotačící party věčně mladých sportovců 

vystřídají zdravé dvojice usměvavých důchodců.“
56

 

     Zeman také poukazuje na trend, který měl svůj počátek právě na začátku 90. let. 

Prioritou velké části společnosti se stala kariéra a času na výchovu dětí už tolik 

nezbývá, proto si páry pořizují často jen jedno dítě. „Takto vychovávaní jedinci mají vyšší 

kapesné, nejsou zvyklí se dělit, jsou náročnějšími spotřebiteli, ale také jsou zranitelnější, 

protože na ně nebyl jaksi čas. Na tyto děti a na děti vůbec se bude reklama zaměřovat čím dál 

častěji, protože jsou snadno zmanipulovatelné. Už dávno neplatí, že o děti se ucházejí pouze 

výrobci hraček a sladkostí. Děti totiž svými postoji a zájmy často dokážou ovlivnit, co koupí 

jejich rodiče, a navíc se stanou perspektivními spotřebiteli. Vetřít právě teď do jejich podvědomí 

tu kterou značku je více než záhodno.“
57

  

     Dle mého názoru je toto Zemanovo tvrzení stále aktuální, ačkoli od jeho publikace 

uplynulo dvacet let. Děti jsou specifickou cílovou skupinou, kterou si tvůrci reklam 

mohou „vychovat“, mohou také využívat jejich prozatímní neschopností kritického 

myšlení atp. Chceš být in? Musíš mít náš produkt! Dítě prosí rodiče, aby mu produkt 

koupili. Kdo ho nemá, tomu se ostatní děti smějí. Málokterý rodič odolá dětskému 

žadonění a kupuje vysněný produkt. Za nedlouho je tu ovšem další, jiný. Tento proces 

se zdá být nekonečným. 

     Děti jako cílová skupina nejsou schopné odhalit ovlivňování, mají málo vědomostí 

a zkušeností ze současného světa, mají nedostatek zkušeností s médii a rády se učí. 

Kombinace těchto faktorů vede obvykle k nekritickému přijímání obsahů sdělení.
58

  

 

1.8 Média 

Úspěšnost reklamy nezáleží jen na její přitažlivosti, formě a na jejím obsahu. Velmi 

důležitým faktorem úspěšnosti je také vhodný výběr média, které bude reklamní sdělení 

přenášet. Médií je dnes široká škála a vhodným výběrem lze reklamou působit 

na recipienta, kterého reklama osloví a zasáhne natolik, že po produktu či službě zatouží 

a zrealizuje jejich nákup. „Aby reklamní sdělení připoutalo pozornost cílové skupiny 

a motivovalo její členy k požadované aktivitě, musí být médium vybráno opravdu svědomitě. 
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Výběr médií je součástí mediálního plánování každé reklamní kampaně a vyžaduje především 

dokonalou znalost produktu, cílového publika, ale právě také médií, která budete chtít využít 

pro šíření svého reklamního sdělení.“
59

 

     Nejvíce využívaným médiem, co se reklamy týče, je tisk, tedy noviny a časopisy 

ve všech možných podobách. Po něm televize, rozhlas, plakáty a billboardy, dále 

internet, kino a další média.
60

 

     Zeman (1994) vyhodnotil za nejsledovanější nosič reklamy televizi (80%), novinové 

a časopisecké reklamy pak dosáhly 10% sledovanosti, rozhlas asi 5%.  

1.8.1 Tisk 

Do tisku coby média řadíme noviny a časopisy. Noviny jednoznačně patří mezi nejstarší 

masmédia. Zásadním mezníkem pro rozvoj novin coby reklamního média byla polovina 

15. století, kdy byl vynalezen knihtisk. Masovým médiem se noviny staly 

až ve 30. letech 19. století, kdy došlo ke zdokonalení tiskových metod a ke zlevnění 

papíru. Právě to udělalo z novin médium dostupné všem vrstvám. Pospíšil (2012) 

odkazuje na průzkum, podle kterého noviny osloví několik set tisíc čtenářů denně 

a že dvě třetiny dospělých lidí čte pravidelně denní tisk. Z novin čerpají informace 

komerčního i nekomerčního ražení lidé napříč socioekonomickými vrstvami 

společnosti, seriózní noviny však čtou spíše vzdělanější a ekonomicky lépe situovaní 

lidé (v porovnání s televizními diváky).  

     Pospíšil (2012) také uvádí, že před rokem 1989 bylo na území Československa 

registrováno 722 titulů a všechny byly dotované státem. Na rozdíl od té doby jsou dnes 

všechny noviny v soukromém vlastnictví fyzických nebo právnických osob a na rozdíl 

od rozhlasu a televize nejsou veřejnoprávní.
61

 „Kritériem úspěšnosti dnešních novin je zisk, 

ostatně jako v případě každého komerčního média. Zisk plyne vydavatelům především z inzerce. 
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V současné době je na našem trhu okolo tří tisíc titulů, z nichž nejprodávanějšími jsou Blesk, 

MF Dnes, Právo, Lidové noviny a Hospodářské noviny.“
62

 

     Pospíšil (2012) noviny dle mého názoru vhodně rozděluje dle periodicity (deníky, 

obdeníky, týdeníky, čtrnáctideníky, měsíčníky a občasníky), dosahu (mezinárodní, 

národní, regionální a lokální) a podle serióznosti obsahu (seriózní a bulvární tisk).  

     Noviny jako reklamní médium mají své výhody i nevýhody. Tisk je nejvhodnější 

k podání věcných a informativních sdělení, jeho výhodou je bezesporu to, že noviny 

umí zaujmout široké vrstvy populace, ale jeho prostřednictvím je možné oslovit i menší 

skupiny cílové skupiny spotřebitelů, a to díky regionální působnosti některých novin 

či časopisů, díky určení tisku podle věku, zájmů nebo vzdělání. Na přijetí a vstřebání 

informace uvedené v inzerci v tisku má čtenář neomezené množství času a k vybranému 

inzerátu se navíc může dle libosti vracet. Právě z důvodu časové neomezenosti přijímání 

informace může být informace hlubší a obsáhlejší než např. v televizi, kde se musí 

všechno podstatné vejít do časově omezeného reklamního spotu. „Noviny se také 

dlouhodobě těší velké důvěře čtenářů, s čímž souvisí i jejich důvěra k reklamám v novinách 

uvedeným. Podle současných výzkumů patří reklama uvedená v novinách na první místa 

v žebříčcích důvěryhodnosti reklamních sdělení.“
63

 

     Mezi nevýhody reklamního sdělení v tisku patří jeho krátká životnost, která se 

u novin pohybuje kolem jednoho dne. Čtenářům také často vadí přesycení novin inzercí, 

takže se stává, že inzerátům jednoduše nevěnují pozornost. Další nevýhodou je nutné 

přizpůsobení inzerátu jednotlivým typům novin či časopisů, protože to, co vypadá dobře 

na křídovém papíře, nemusí vypadat dobře na papíře novinovém. Pospíšil (2012) uvádí 

jako zásadní nevýhodu neschopnost novin oslovit příslušníky věkové skupiny 

pod dvacet let.  

 

Další možností, jak prezentovat reklamní sdělení, je umístění inzerce do časopisů. Ty 

můžeme rozdělit na populární a odborné, samy o sobě mohou z hlediska reklamy stát 

časopisy inzertní, které nemají jiný cíl než právě zprostředkovávat prodej či nákup zboží 

nebo služeb. Pospíšil (2012) nabízí další dělení časopisů: 
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 tzv. nenáročné čtení – levné časopisy s jednoduchým obsahem, které nejčastěji čtou 

lidé s nižšími příjmy, se základním nebo středoškolským vzděláním 

 tzv. tradiční tituly – dražší časopisy, které mají ambici oslovit celou rodinu, vyznačují 

se neměnnou formou a stabilní úrovní, kvalita obsahu je vyšší, lze sem zařadit 

společenská a politicko-hospodářská periodika 

 periodika pro děti a mládež – nejedná se jen o lifestylové časopisy pro teenagery, ale 

i o periodika věnující se informacím o technických novinkách, počítačových hrách atp.  

 exkluzivní tituly – drahé časopisy hlavně pro muže a ženy s vyšším než 

středoškolským vzděláním, míří na cílovou skupinu ekonomicky zajištěných lidí, bývají 

na křídovém papíře a obsahují kvalitní fotografie 

 

V současné uspěchané době, kdy lidé věnují hodně času práci a kariérnímu růstu, vešly 

do módy časopisy zabývající se zdravým životním stylem a sportem. Kdekdo si rád 

přečte, jaké cviky by měl dělat, pokud tráví většinu dne u počítače, k večeři si lidé zase 

rádi připraví něco zdravého, když místo vydatného oběda stihli jen fastfood. Tyto 

časopisy radí, co dělat, aby se na nás nepodepsal náš životní styl. Podobného 

rádcovského ražení jsou i zájmové tituly, např. časopisy o bydlení nebo vaření apod. 

„Velkou popularitu mají v dnešní době časopisy přinášející tzv. všeobecný přehled. Předkládají 

čtenáři různé informace z rozličných oborů a oblastí života z domova i z celého světa.“
64  

     Poslední kategorií, kterou můžeme striktně vydělit od ostatních druhů časopisů, jsou 

erotické časopisy určené pro ženy i pro muže.  

     Výhodou časopisu coby reklamního média je zejména dobré zasažení cílové 

skupiny. Jestliže obchodník nabízí rybářské potřeby a uveřejní inzerát v periodiku 

pro rybáře, může očekávat zisky. Časopisy se vyznačují svou delší životností (oproti 

novinám), snahou oslovit všechny členy rodiny (časopis může kolovat mezi rodinnými 

příslušníky) a podstatná je i loajalita čtenáře vůči titulu, míníme tím pravidelné čtení 

periodika čtenářem. 

     Nevýhodou inzerování v časopisech je menší pružnost inzerce oproti novinám. 

Časopisy nemusí vycházet tak často jako noviny, inzerci je tedy třeba připravit 

s předstihem, hlídat uzávěrky a kalkulovat s periodicitou časopisu (neumístit do čísla 

vycházejícího v prosinci inzerát na akci konanou v listopadu).  
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Pro umístění reklamy do tisku je rozhodující nejen to, pro koho je periodikum určené, 

ale i to, jaká je cena za centimetr čtvereční a jaký je náklad periodika. „Popularita deníku 

není dána počtem čtenářů, ale zájmem inzerentů využívat jeho volné reklamní plochy. Počet 

čtenářů, výše nákladů a inzertní stránky se pak k sobě chovají jako spojené nádoby.“
65  

1.8.2 Rozhlas 

„Rozhlas je médiem, které stále ještě nemá konkurenci v jednoduchosti výrobních postupů, 

principů fungování a aktuálnosti. Přestože po vzniku televize kdekdo předpovídal rozhlasu 

rychlý zánik, opak se stal pravdou.“
66 Zejména po roce 1989 se v tehdejším 

Československu rozhlasové stanice začaly množit, o jejich spektru po roce 1993 

v České republice nemluvě. Dnes má každá rodina několik přijímačů a každý člen 

rodiny může poslouchat svou oblíbenou stanici. Díky rychlému a nezadržitelnému 

rozvoji techniky můžeme rozhlas poslouchat takřka všude, protože se nespoléháme jen 

na rádio zabudované v domácích podmínkách, ale lze ho také naladit na mobilních 

telefonech či mp3 přehrávačích, specifický je poslech rádia v autě.  

     Rozhlas je akustické médium, vyznačuje se tedy tím, že působí na sluch. Právě 

proto, že působí jen na jeden smysl, musí využít rozmanitých zvuků, aby vysílané 

informace utkvěly posluchači v paměti a reklamní sdělení přineslo kýžený efekt. 

Zejména na komerčních stanicích si často můžeme všimnout sdělení, které je 

podbarveno hudbou, a to i přesto, že výzkumy dokazují, že takové podbarvení nemá 

na posluchačovo přijímání informace výraznější vliv.  

     Dalším aspektem, který odlišuje rozhlas od jiných médií, je hlavní vysílací čas 

(např. noviny žádný konkrétní čas, kdy jsou nejvíce čteny, nemají). Ten u rozhlasu 

nastává ráno, kdy lidé vstávají a mohou ho užívat jako kulisu při běžných ranních 

úkonech, také při cestě do práce pěšky či autem. Právě při jízdě autem je rozhlas nejvíce 

poslouchán.  

     Využívání rozhlasu pouze jako akustické kulisy je na škodu. Reklamní sdělení 

v rozhlase musí být jednoduchá, jasná a lehce pochopitelná, protože posluchačovo 

přijímání sdělení není podpořeno jiným smyslem a posluchač se nemůže dle libosti 
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ke sdělení vracet. (Pospíšil, 2012) Zákon povoluje dvanáct minut reklamních spotů 

za hodinu. 

     V České republice existuje tzv. duální systém, média tedy dělíme na veřejnoprávní 

a soukromá a platí to i pro rozhlas. Veřejnoprávním rozhlasem je Český rozhlas 

se všemi svými stanicemi celoplošnými (Radiožurnál, Vltava aj.) i regionálními (Brno, 

České Budějovice, aj.).
67

 „Jeho posláním je nestranné, objektivní, pravdivé a pohotové 

informování široké veřejnosti. Pokrývá prakticky celé území České republiky.“
68

 Oproti tomu 

soukromé rozhlasové stanice jsou vždy chápány jako regionální, ačkoli některé z nich 

mají celorepublikový dosah (Evropa 2, Frekvence 1, Rádio Impuls, Radio Proglas
69

). 

Při poslechu veřejnoprávní rozhlasové stanice si lze všimnout, že větší část vysílání 

tvoří předávání informací a mluvené slovo, komerční stanice zakládají svůj program 

na hudbě a tzv. kontaktních pořadech, jakými jsou např. soutěže a díky kterým má 

posluchač získat dojem, že i on je součástí či tvůrcem dění na rozhlasové stanici.  

     Výhodou rozhlasové reklamy jsou nízké náklady na její výrobu a uvedení v médiu, 

takže je možné ji často opakovat. Rozhlas navíc podporuje lidskou představivost, což 

může výrazně ovlivnit chování posluchače. 

     To, že rozhlas nabízí člověku jen akustické podněty, může být ale i na škodu, pokud 

se jedná o již zmíněnou kulisovost. Není také vyloučen informační zmatek, pokud je 

v rozhlasovém vysílání reklamních sdělení příliš. Na úspěšnosti reklamy se negativně 

projevuje také to, že se ke sdělení posluchač nemůže vrátit a musí na opakování 

reklamy čekat, pokud o to stojí. (Pospíšil, 2012) 

     Zeman (1994) naopak tvrdí, že nepozorný poslech nebo kulisovost rozhlasu na škodu 

není, protože akustické podněty útočí na lidské podvědomí.  

1.8.3 Televize 

Nejvýznamnějším médiem z hlediska reklamy je bez pochyby televize. Od příjemce 

nevyžaduje žádnou aktivitu a z hlediska přijímání informace je velmi pohodlná, neboť 

kombinuje podněty akustické a vizuální. Dle dostupných informací si akustickou 

informaci zapamatuje 20% příjemců, vizuální informaci 30% příjemců, a pokud působí 
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oba faktory společně, zapamatuje si informaci až 60% příjemců. Plyne z toho, že přenos 

reklamního sdělení pomocí televizního vysílání je jednou z nejúčinnějších forem 

mediální komunikace. Výhodou je i široká škála prvků, které lze při této komunikaci 

použít, např. zvuk, hudbu, obraz, barvu, animaci aj. (Pospíšil, 2012) 

     Na počátku 90. let 20. století, kdy zažívala tehdy ještě československá společnost 

boom televizní reklamy, se stalo sledování spotů zábavou. Lidé byli lační po reklamách, 

po vidině západního světa. Ač se očekávalo, že s nástupem a rychlým rozvojem 

výpočetní techniky, internetu a tím i online přenosů, k němuž v posledních letech 

dochází, zažije televize jako reklamní médium strmý pád, opak je pravdou. 

Jednostrannost toku informací, kterou byla televize specifická, už je také záležitostí dob 

minulých. Díky novým technologiím může divák na vysílání reagovat, v mnoha 

případech je možná jeho okamžitá interakce s médiem. 

     I zde platí rozdělení stanic na veřejnoprávní a soukromé. Veřejnoprávní je v naší 

republice Česká televize se všemi svými stanicemi (ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport, ČT 

Art, ČT :D). Česká televize je stejně jako ostatní média financována především 

z koncesionářských poplatků, dále jí plynou příjmy z její vlastní hospodářské činnosti 

a z reklamy. Vysílání České televize je možné sledovat na celém území České 

republiky, v některých oblastech má ČT svá regionální studia.  

     Soukromé televizní stanice u nás odstartovaly svou éru v roce 1994, kdy byla 

spuštěna stanice Nova, postupně se k ní přidaly i další, např. Prima, Barrandov, Óčko aj.  

     Televize jako reklamní médium má několik zásadních předností. Nabízí masové 

pokrytí, účinnou kombinaci vizuálních a akustických podnětů, umístění televizních 

přijímačů nejen v domácnostech, ale i v čekárnách či restauračních zařízeních. Pomocí 

televize lze také přesně zaměřit na cílovou skupinu a televizní reklama umí velmi často 

zasáhnout divákovy emoce, které často vyvolávají reakci v podobě zájmu o produkt 

či službu. Tohoto efektu dosahují zejména reklamy, které nabízejí dramatický příběh 

a vtahují do něj i diváka.  

     „Přestože je televizní reklama považována za velmi drahou, opak může být pravdou. Tvorbu 

kvalitního reklamního spotu je nutné svěřit do rukou profesionálů, jejichž práci je třeba zaplatit. 

Stejně tak vysílací čas, který je reklamním sdělením vyčleněn, je nutné zaplatit, a to nemalými 

částkami. Na druhou stranu pokud jsou náklady přepočítávány na dosažení jednoho příjemce 

sdělení, pak je televizní reklama jedním z nejlevnějších reklamních médií vůbec. Ve světle tohoto 
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přepočtu pak bude půlminuta reklamního sdělení na produkt, který je určen pro masovou 

spotřebu, stát jen několik haléřů na jednu oslovenou osobu.“
70 

     Mezi nevýhody televizní reklamy patří finanční náročnost na její výrobu 

a prezentování, relativně krátký časový úsek, během kterého je nutné zaujmout 

(reklamní spot bývá dlouhý cca. 30 sekund), reklam je v televizním vysílání mnoho, 

proto může některý spot snadno „zapadnout“ mezi ostatními. Televizní reklama není 

vhodná pro oslovení malých a specifických cílových skupin. Diváci také často nemají 

chuť sledovat reklamy, při začátku reklamního bloku často přepínají na jiný program, 

případně berou reklamní blok jako příležitost k občerstvení a k jiným úkonům. 

(Pospíšil, 2012) 

     Čas, kdy na nás začíná útočit televize, přichází po šesté hodině večerní. (Zeman, 

1994)  

1.8.4 Internet  

Pospíšil (2012) definuje internet jako „kombinaci všech typů médií“. Hlavními znaky, 

kterými se odlišuje od ostatních médií je jeho aktuálnost, rychlost přenosu informací, 

takřka neomezená interaktivita a hypertextualita.
71

 „Zásadní silnou stránkou internetu je 

možnost předávání aktuálních informací právě teď a tady a bez jakýchkoli hranic. Slabými 

stránkami jsou důvěryhodnost informací na internetu zveřejněných, dostupnost připojení 

k internetu či devalvace článků následnými diskuzemi.“
72  

      Internet coby reklamní médium nabízí přesné zasažení cílové skupiny 

(např. umístěním reklamy na specializované stránky), internetové reklamy jsou levné, 

i když se cena reklamy na jednotlivých webových stránkách může lišit, a aktuální. Díky 

interaktivitě nabízí efektivní zpětnou vazbu a v případě překonání jazykové bariéry lze 

za pomoci internetu oslovit spotřebitele na celém světě. 
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Podstatnou nevýhodou internetové reklamy je její neschopnost oslovit seniory, kteří 

jsou buď vůči internetu skeptičtí či ho nepoužívají z jiných důvodů. „Různé studie 

ukazují, že internetová reklama, především klasické bannery, jsou uživateli často přehlíženy 

či častěji přímo blokovány speciálním softwarem.“
73 

1.8.5 Alternativní reklamní média 

Alternativní média, nebo také nová média, nejsou tradičními reklamními médii, ale jsou 

důkazem toho, že jako nosič reklamy lze využít takřka vše. Do této kategorie médií 

spadá např. chodící reklama, city light vitríny, městský mobiliář, prostředky hromadné 

dopravy, reklamní hodiny, digitální teploměry (např. u čerpacích stanic), reklamní 

nosiče v obchodech, reklamní vzducholodě a balóny, reklamní sdělení vlečená letadlem 

a mnohé další.  

1.8.6 Volba vhodného média pro konkrétní reklamu 

Existují tři základní měřítka, podle nichž se lze při procesu výběru média pro reklamu 

řídit. Jedná se o dosah, frekvenci a účinek.  

     Dosah reklamního sdělení je ten podíl spotřebitelů, který je vystaven konkrétní 

reklamě. Specifičtějším měřítkem je užitečný dosah, který říká, jaké procento 

spotřebitelů z cílové skupiny bylo osloveno reklamou v daném čase.   

     Frekvence zase udává, kolikrát byl průměrný spotřebitel na cílovém trhu reklamou 

zasažen, kolikrát na něj působila. Frekvence reklamního sdělení se odvozuje 

od zamýšleného efektu reklamy.  

     Účinek (efektivitu) reklamní komunikace můžeme chápat jako „kvalitativní hodnotu, 

kterou má přinést zveřejnění reklamního sdělení v určitém médiu“
74

. Účinnost lze hodnotit 

jako konkrétní a bezprostřední vliv na zvýšení prodeje produktu nebo služby, ale také 

jako přínos pro tvorbu image, která se projevuje pomaleji, ale zato míří do budoucna. 
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2. Tematické rozdělení reklam 

Médiem, který nás reklamám vystavuje denně a spotřebitelé se tomuto vystavení 

víceméně nebrání, jelikož u přijímání těchto informací mohou být pasivní, je televize. 

Omezme se proto na následujících stránkách na reklamy televizní.  

     Původně jsem chtěla vycházet z nějaké oficiální klasifikace reklam, přesněji řečeno 

z klasifikace Českého statistického úřadu, který se nabízel. Jeho klasifikace je ale příliš 

podrobná, obsahuje téměř šest tisíc položek (produktů a služeb), přesto se zde 

neobjevují položky, které by vyhovovaly tématu této práce, tedy položky, které se 

denně objevují v televizních reklamách jako produkt nebo služba, jež má být 

předmětem obchodu.  

     Nedostatek zdrojů týkající se témat reklam jsem vyřešila svou vlastní koncepcí 

a navrhla jsem sedm následujících kategorií: 

 Potraviny (včetně nealkoholických nápojů) 

 Alkoholické nápoje 

 Léky ve volném prodeji (včetně doplňků potravy) 

 Kosmetika a hygienické potřeby 

 Automobily 

 Bankovní a jiné finanční služby 

 Telekomunikační služby (internet, mobilní služby aj.) 

 

Mé tematické dělení je jednoduché a každá z kategorií se dá logickou úvahou ještě dále 

dělit, což pro účel této práce však není nezbytně nutné. Například kategorie potravin se 

může skládat z mléčných výrobků, masných výrobků, nealkoholických nápojů (zde 

bychom dále mohli uvést rozdělení např. na limonády typu Coca-Cola, minerální vody 

atp.) a z mnohých dalších, kategorie léků ve volném prodeji může obsahovat vitamíny, 

léky proti bolesti apod. 

     Z uvedených tematických celků jsem si pro svou analýzu vybrala tři, a to reklamy 

na alkoholické nápoje, bankovní a jiné finanční služby a telekomunikační služby, 

přesněji řečeno reklamy mobilních operátorů. Takový výběr jsem učinila proto, že 

reklamy s touto tematikou jsou dle mého názoru v současné době velmi expanzivní 

a jsou schopné zasáhnout velké množství lidí. Mobilní operátoři spoléhají na to, že dnes 

má telefon skoro každý a je víceméně nucen ho používat, reklamy na bankovní a jiné 
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finanční služby útočí na problematiku peněz a jejich nejvýhodnějšího zúročení. 

Reklamy na alkoholické nápoje oslovují denně všechny dospělé, mnohdy bohužel i ty 

mladší, a to zkrátka proto, že alkohol byl, je a bude v oblibě, jelikož může být chápán 

jako prostředek relaxace a uvolnění, ale i příjemného posezení s přáteli. 

  



35 

 

II. PRAKTICKÁ ČÁST – ANALÝZA VYBRANÝCH 

REKLAM 

 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Je všeobecně známo, že ne všechny informace si lidé předávají za pomoci jazyka a řeči. 

Stejně tak je tomu i u reklamních sdělení. Každý, kdo se nad reklamami alespoň 

na chvíli zamyslí, povšimne si, že reklamy mohou útočit na spotřebitele více způsoby. 

Některá klade důraz právě na jazykové sdělení, které spotřebitel zaregistruje sluchem. 

Některá reklama se snaží zaujmout svou vizuální stránkou, pestrostí, nebo naopak 

strohostí, jindy reklama využívá spousty hudebních stylů a není třeba užívat 

v ní samotný jazyk.  

     Přesto si troufám tvrdit, že většina reklam nese sdělení v podobě jazyka, využívá řeči 

a předává informaci spotřebiteli tou nejpřirozenější formou. V takovém případě je třeba 

náležitě promyslet, co má být spotřebiteli sděleno zhruba ve třiceti sekundách 

reklamního spotu, vybrat to nejpodstatnější, a aby reklama nezapadla mezi ohromné 

množství reklam dalších, musí tvůrce také k obsahu přiřadit zajímavou formu, kterou 

chce sdělení podat. Nabízí se mnoho způsobů, jak k originální formě podání informace 

dojít. Dle mého názoru na spotřebitele zapůsobí nejvíce ta forma, která je nápaditá 

a něčím odlišná od forem jiných reklamních sdělení, ale i od samotného běžného 

vyjadřování, se kterým se setkáváme dnes a denně. O jazykovou odlišnost může jít hned 

v několika rovinách – v rovině zvukové, lexikální, morfologické, syntaktické 

a stylistické. Stejně tak dobře si tvůrci reklam mohou pohrávat s básnickými figurami 

(např. inverze, řečnická otázka atp.) a tropy (např. metafora, metonymie, hyperbola, 

ironie atp.). 

     Poté, co jsem začala reklamy sledovat cíleně, protože jsem věděla, že je chci později 

ve své práci analyzovat, jsem se utvrdila v přesvědčení, že právě reklamní spoty, ba 

přímo celé reklamní kampaně mobilních operátorů (konkrétně šlo o Vodafone a T-

Mobile) jsou těmi nejnápaditějšími, pokud jde o jazykové prostředky. Ovšem to, že je 

reklama nápaditá, ještě neznamená, že bude marketingově úspěšná. Hovořil o tom 

například Pavel Brabec, prezident Asociace českých reklamních agentur, a to 17. 1. 

2014 ve zpravodajství ČT24. Podotkl, že existují reklamy, u kterých se diváci zasmáli, 

ale zpětně by nedokázali říct, co bylo předmětem reklamy, tedy co reklama 
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propagovala. Příkladem může být reklama na vyhledávač Centrum.cz, v níž v čínské 

restauraci zákaznice svěřuje personálu svého psa s tím, aby se jí postarali o Bobíka. 

Dodnes se lidé zasmějí blaženému výrazu v kuchařově tváři ve chvíli, když bezelstně 

servíruje psa a pyšně hlásí: „Booobika.“
75

  

                                                 
75

 Zpravodajství ČT24. 2014. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-

ct24/214411058310117/ 
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3. Reklamy mobilních operátorů 

3. 1 T-Mobile: Zadar a jeho tým 

Reklama – Zadar (první reklama z reklamní kampaně Skokani) 

Popis: Je zima, venku na sněhu je nastoupené mužstvo skokanů s lyžemi. Detail je 

na dvou z nich. Dívají se na dveře karavanu a jeden říká druhému o novém trenérovi. 

Trenér vyleze z karavanu a mluví ke skokanům. Později přijede na skútru kurýr a ocitne 

se na skokanském můstku, nedopatřením. Skokani ho chtěli jen vyděsit výškou můstku 

a jeden ze skokanů, když sedí na tyči nahoře na můstku, ho uklidní, že nemusí skákat, 

načež ho přátelsky bouchne po zádech a nechtíc ho tak strčí dolů.  

Mluvené slovo: 

 Skokan (ke druhému skokanovi): Už jde. Novej trenér.  

 Trenér: Zdravo. Já sam novy trenér. Zadar Volanič. To, co bude problém, 

voláte mene. A ja vám pomoži. (otočí se ke kurýrovi, který právě přijel) Co 

toto? 

 Kurýr: Já sem tady jenom na skok!  

 Trenér: Áno! 

 Kurýr: No joo, já už musim letět. 

 Trenér: No polétyš. Na mamuta! 

 Skokan (na můstku, ke kurýrovi): Bojíš se?  

 Kurýr (zoufale): Mmmf! 

 Skokan: Tak pojď dolu. Ale stejně seš frajer. (bouchne ho do zad) 

 Kurýr (rozjede se z můstku): Pomóč! 

 Skokan (vyděšeně): Volejte Zadara! 

Hlas (ženský): Všichni volejte zadara. Se všemi tarify s námi, v celé síti, celý 

den. T-Mobile. 

V této reklamě bylo poprvé nastíněno, jaká bude celá kampaň nazvaná Skokani. Jde 

především o lexikální hru se jmény, o morfologické odchylky, o dvojsmyslnost. 

S těmito faktory se setkáváme později v celé kampani, přičemž se počítá s tím, že diváci 

už předchozí reklamní spoty znají.  
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Zvuková stránka 

Reklama zaujme diváka především po lexikální a zvukové stránce. V reklamě figuruje 

trenér skokanského týmu, který se jmenuje Zadar. I díky vzhledu Jakuba Koháka 

(tmavé vlasy, tmavé oči) není těžké přisoudit mu jihoslovanské kořeny, vzhledem 

ke koncovce –ič v jeho příjmení řekněme, že pochází třeba z dnešního Srbska, možná 

ze státu se Srbskem sousedícím. To, že je cizího původu, ihned divák ověřuje, protože 

Zadar sice mluví česky, ale ne bez chyb, navíc s přízvukem, který stoprocentně český 

není. Všimnout si můžeme například přízvuku, který bývá ve slovech kladen 

ne na první, ale na druhou slabiku, dochází k záměně i a y po měkkém konsonantu 

(polétyš – poletíš). Není to však pravidlem a k těmto jevům nedochází v každém 

případě, v němž by to bylo možné.   

 

Lexikální stránka 

Na konci spotu se zcela prokáže výběr trenérova jména jako záměrný. Zadarovo jméno 

se objeví právě ke konci spotu, když si skokan vzpomene, že kdykoli, když se vyskytne 

problém, má volat Zadara. Proto zakřičí „Volejte Zadara!“, ačkoli tvůrci reklamy 

počítali s tím, že si příjemce reklamního sdělení uvědomí, že „volejte zadara“ (výraz 

zadara je zde jednoznačně prvkem expresivní slovní zásoby) může být dvojího 

významu, přičemž jedním z významů může být „volejte zadarmo“. To nakonec potvrdí 

i ženský hlas, který není součástí příběhu v reklamě. Vyzývá všechny, aby volali zadara 

(chápejme zadarmo) v rámci určité nabídky T-Mobile po celé dny v celé mobilní síti. 

     Lexikální stránka reklamy obsahuje ještě prvek slangu. Dochází zde k označení 

skokanského můstku jako mamuta, což je běžné mezi skokany na lyžích, ale laik přece 

jen říká „můstek“ nebo „skokanský můstek“.  

     Dvojsmyslnost se objevuje ještě ve spojení Já jsem tady jenom na skok. Doslovný 

význam by vyjadřoval to, že kurýr přijel, aby si skočil z můstku, přijel na skok, na 

nějaký akt, úkon, sportovní výkon. Frazém být někde na skok však znamená být někde 

na chvíli. Kurýr má na mysli jeden význam, trenér jiný význam. Z tohoto momentu 

vychází celé humorné nedorozumění, při němž se kurýr ocitá na skokanském můstku. 
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Morfologická stránka 

Trenér Zadar se ptá, co to má znamenat, že přijel na skútru kurýr. Nezeptá se však tak, 

jak by se zeptal snad každý Čech, totiž „Co to je?“, nýbrž „Co toto?“. To signalizuje 

neschopnost člověka vybavit si správné znění triviální věty, protože se ocitl v situaci, 

která ho zaskočila, a nesloží tedy dohromady takovou větu, kterou by Čech automaticky 

vyřkl. 

     V této reklamě se mění morfologické prvky, a to proto, že trenér Zadar je cizinec 

a má nedostatky ve vyjadřování v českém jazyce. Ty se dají pomocí odchylek 

v morfologické rovině velmi dobře vyjádřit. Dochází tedy k nadužití vokálů 

a k deformaci slov (zdravo – zdravím, sam - jsem, mene – mě, ja – já, pomoži – 

pomohu/pomůžu, áno – ano, polétyš - poletíš). Tvůrci reklamy se tak pravděpodobně 

snažili o autenticitu trenéra a kladli důraz na jeho původ.  

 

Syntaktická rovina 

Odchylku můžeme najít i v rovině syntaktické, když trenér Zadar promlouvá ke svým 

svěřencům a říká: „To, co bude problém, voláte mene.“ („Pokud budete mít s něčím 

problém, zavolejte mě.“) V tomto případě dochází k parcelaci věty. Můžeme se 

domnívat, že se tak děje proto, aby bylo zdůrazněno, že Zadar je cizinec a neovládá 

český jazyk stoprocentně, jedná se v tomto případě o prvek podporující autentičnost 

výpovědi cizince.  

 

Stylistická rovina 

Styl této reklamy je prostěsdělovací. Jeho obsah má působit jako zcela běžný dialog.  

     V poslední replice, kde dostává prostor ženský hlas, který není zapojen do děje, je 

užit imperativ – volejte. Je totiž v reklamách častější než indikativ. Děje se tak proto, že 

je údernější než indikativ, např. „můžete volat“. 
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Reklama - Zadarovy lyže  

Popis: Skokan ošetřuje, voskuje a žehlí trenérovi Zadarovi jeho lyže. Přichází k němu 

druhý skokan a mluví s ním. Podívá se na jednu trenérovu lyži, kde jsou podpisy 

smyšlených lyžařských legend. První skokan se na lyži s podpisy také zálibně zadívá 

a druhý skokan ho upozorní, že připaluje druhou trenérovu lyži. Snaží se lyži uhasit.  

Mluvené slovo: 

 Skokan 1: Týjo, trenér ti svěřil svoje zadarky, jo? 

 Skokan 2: Nesahat! 

 Skokan 1 (otočí se k druhé lyži): Hele, podivej ty legendy. Uve Filter, 

Takyjako Nakaši, Prtko Jistič, Auva Jeminen... 

 Skokan 2: Auva taky, jo? 

 Skokan 1 (podívá se na lyži, na které zůstala žehlička): Hele, támhle se ti 

podepisuje Skluzan Tavič. 

 Skokan 2 (pořád se dívá na podepsanou lyži, zálibně): Skluzan Tavič… 

 Skokan 1: No… 

 Skokan 2 (všimne si žehličky na lyži): Haaa! Aaaa! Co teď?! 

 Skokan 1: Zadara bych nevolal. 

 Hlas (ženský): Volejte komukoli. S Twistem teď jen za dvě padesát do všech 

sítí. T-Mobile. 

 

Zvuková rovina 

K zaujetí a pobavení příjemce sdělení tohoto spotu tvůrci výrazně užívají nápodoby 

zvukové stránky jiných jazyků, např. finštiny (Auva Jeminen), japonštiny (Takyjako 

Nakaši), němčiny (Uve Filter) nebo srbštiny (Prtko Jistič, Skluzan Tavič), a to tak, že 

česká slova komolí takovým způsobem, aby zvukově připomínala právě onen jazyk, 

kterým měl údajně mluvit známý závodník, jenž se podepsal na Zadarovy lyže.  

     Ve spotu dochází také ke zkrácení vokálu, a to ve výrazu podívej – podivej. Dle 

mého názoru je tomu tak proto, aby byly zdůrazněny typické rysy mluveného projevu. 

 

Lexikální rovina 

Tato reklama už předpokládá znalost předchozího spotu, tedy to, že divák ví, kdo je 

Zadar. Specifičnost jména lze v podstatě domyslet později, ale např. „zadarky“ – 
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pojmenování Zadarových lyží už může být pochopitelné méně, pokud divák nemá 

povědomí o úvodním spotu celé kampaně. V tomto případě vidíme v replice 

univerbizaci, tedy nahrazení víceslovné lexikální jednotky jednoslovnou (mluvíme 

o víceslovné jednotce Zadarovy lyže – zadarky). 

     I tato reklama si pohrává s lexikální stránkou českého jazyka, aktualizace jazyka 

spočívá v novotvarech, které mají navíc příjemce sdělení pobavit (viz Zvuková stránka). 

Pointa opět využívá lexikální stránky jazyka a dvojsmyslu, jehož autorem je jeden 

ze skokanů. Stejně jako v předchozím spotu, i v tomto může mít jeho věta dva 

významy. Výrok „Zadara bych nevolal“ je vzhledem ke kontextu pochopitelná 

ve smyslu „trenéra bych nevolal, protože jsme mu právě spálili lyži“. Má ale opět 

evokovat hovorový výraz zadara ve smyslu zadarmo. Na tento výrok navazuje 

vypravěčka, jež říká, že zákazníci T-Mobile využívající služby Twist mohou volat 

komukoli. 

     Všimnout si můžeme i v mluvených projevech hojně používaného výrazu týjo/tý jo. 

Jedná se o částici, kterou lze v projevu dosáhnout jistého pragmatického efektu. 

Konkrétně touto částící obvykle uvozujeme věty, jejichž obsah považujeme 

za významný nebo překvapivý.  

 

Morfologická rovina 

V morfologické rovině nejsou žádné odchylky od norem. 

 

Syntaktická rovina 

V syntaxi uvedených replik nenajdeme jen jeden jev, který stojí za zmínku. Jedná se 

o elipsu ve výroku Co teď?.  Pokud bychom lpěli na správnosti věty, jistě bychom se 

zeptali „Co teď budeme dělat?“. Elipsa nebo také výpustka je však regulérní typ větné 

vazby, jde o typický prostředek mluveného projevu. Elipsu používáme proto, abychom 

zestručnili výpověď a neopakovali v ní to, co již bylo řečeno, tedy za předpokladu, že se 

vynecháním členu nedopustíme sémantického posunu.
76

 Pomocí elipsy je výpověď 

zkrácena o nepotřebný výraz, dochází k jejímu zestručnění, což se může dít proto, aby 

byl ušetřen čas, který je v reklamním spotu drahý, ale také proto, aby výpověď vypadala 

jako reálná, protože elipsa je častou součástí reálných promluv, zejména dialogů.  

                                                 
76

 GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Vyd 2., opr. Editor Petr Karlík, Marek Nekula, Zdenka 

Rusínová. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, s. 696. ISBN 978-807-1069-805. 
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Stylistická rovina 

Styl reklamy je prostěsdělovací. Stejně jako v předchozím spotu, i zde je v poslední 

replice, kterou má ženský hlas, imperativ, který diváky přímo povzbuzuje k činnosti. 

 

3.2 Vodafone: Smrčky a houby 

Reklama - Vánoce 2010 – Smrček a Smrček 

Popis: Umělý a pravý smrček (stromy) si volají, u obou jsou papíry od rozbalených 

dárků, jsou v obývacích pokojích. V této reklamě je využito notoricky známých a těžko 

zaměnitelných hlasů - umělý smrček dabuje herec Jiří Macháček, přírodní smrček herec 

Pavel Liška.  

Mluvené slovo: 

 Smrček U: To bylo fiasko, ty letošní prezenty. Grandiózní fiasko. 

 Smrček P: Fia… Co? 

 Smrček U: Fiasko, kataklyzma prostě.  

 Smrček P: Tomu nerozumím… 

 Smrček U: Komplexně se jim to dublovalo. Tristní komunikace. 

Ta vygenerovala terminální frustraci. No, ergo duální.  

 Smrček P: Aha, takže se vám sešly dva slovníky cizích slov, že? 

 Smrček U: Jak jste to uhád´? 

 Smrček P: To bylo evidentální… 

 Hlas (mužský): Nezáleží na tom, jakým slovníkem mluvíte, ani jakého máte 

operátora. My máme dárek pro každého. Pět set SMS a MMS na tři měsíce 

zdarma do všech sítí z vodafonepark.cz. 

 

Zvuková rovina 

V tomto reklamním spotu se setkáváme s nespisovnou výslovností, je zde na jednom 

místě zkráceno slovo uhádl, tedy bez slabikotvorného l, které se v mluveném jazyce 

často vynechává z důvodu časové úspornosti. 

 

Lexikální rovina 

Lexikální rovina této reklamy je velmi výrazná především přemírou užitých cizích slov 

a odborných termínů. Mě tím reklama zaujala, protože jsem se v této komunikační 
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situaci rychle zorientovala a ze zvědavosti jsem dohledala význam jen jednoho pojmu 

(kataklyzma), dovedu si však představit opačnou situaci, kdy může taková reklama 

odradit (může jít například o diváky s nižším vzděláním). Mužský hlas na konci 

reklamy oznamuje, že jisté výhody společnosti Vodafone mohou využívat všichni 

nehledě na to, jaký používají slovník (rozumějme – nezáleží na tom, jaké máte vzdělání 

a postavení, jestli jste mladý nebo starší dospělý atp.). Ti, kteří jazyk reklamy 

bez problémů rozluští, jsou snad pobaveni (otázkou zůstává naplnění cíle reklamy), ti, 

kteří užitému jazyku nerozumí a třeba ani nemají chuť mu porozumět za pomoci 

slovníku, zkrátka reklamu ignorují, spot na ně neúčinkuje.  

     Celkově Vodafone opět vsadil na humor a nastolil situaci, kdy se baví dva vánoční 

stromky, od nichž se neočekává, že by mluvily, natož že by při vyjadřování užívaly 

cizích termínů. 

     Poslední promluva, mužský hlas, který není součástí děje reklamy, využívá zkratek 

(SMS, MMS), a to z důvodu ekonomičnosti vyjádření, které má být stručné jednak 

proto, že zdlouhavým vyjádřením by mluvčí unavil diváka (posluchače). 

 

Morfologická rovina 

Pointu tvoří poslední dvě repliky, v nichž se umělý smrček ptá, jak ten přírodní uhodl, 

že pod umělým smrčkem na někoho čekaly dva slovníky cizích slov, a přírodní smrček 

odpoví, že to je evidentální. Je zde zobrazen pokus také použít cizí slovo a vypadat 

vzdělaněji, pokus je však nezdařilý a replika přesahuje svou podstatou do morfologické 

stránky užitého jazyka, protože tvůrci zaměnili příponu –entní (evidentní) za –entální 

(evidentální). Pojem evidentální, jehož součástí je slovo dentální navíc ještě evokuje 

cosi týkající se zubů.  

 

Syntaktická rovina 

Můžeme si povšimnout, že repliky umělého smrčku jsou kratší a úspornější, jasné 

a výstižné, informující. To přímo souvisí se stylovým pojetím replik. Repliky umělého 

smrčku se tímto snaží přiblížit se odbornému stylu, naproti tomu repliky přírodního 

smrčku jsou, dalo by se říci, civilnější a přibližují se stylu prostěsdělovacímu. 

Aktualizaci v syntaktické rovině najdeme v replice, kde přírodní smrček nedořekne 
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slovo, které nezná („Fia… Co?“). Myslím, že to lze označit za apoziopezi 

motivovanou. 

 

Stylistická rovina 

Na mediálním trhu je jistě velmi mnoho reklam, které obsahují odborné termíny, ale to 

především proto, že k danému oboru neodmyslitelně patří. Tato reklama je podle mého 

názoru ve své podstatě uměle odborná, užité termíny nesouvisí s nabízenými službami, 

jejich primárním posláním je zaujmout spotřebitele. V reklamě je užit i styl 

prostěsdělovací a zcela viditelně (a slyšitelně) kontrastuje s promluvami ve stylu 

odborném. 

     Na rozdíl od reklamních spotů společnosti T-Mobile neužívá Vodafone v konečné 

promluvě k zákazníkovi imperativ, nýbrž indikativ, takže mu nedává pokyn, co má 

udělat (využít jejich službu), ale co může udělat (může využít jejich službu). 

 

Reklama – Houby 

Popis: Les, v něm několik hub, které jsou od sebe vzdáleny a musí na sebe volat. 

Mluvené slovo: 

 Houba – táta: Růžo, kde jsi?! 

 Houba – máma: Kde asi? Co tě zase žere?  

 Houba – táta (sundá ze sebe červa): Aaale… Bude pršet, cejtim to v noze!  

 Houba – máma: To bude zas dětí! 

 Houba – táta: Právě! Jak je všechny najdem´?! 

 Houba – máma: No, normálně, jako vždycky. Prostě budem´volat. 

 Houba – táta: Máš recht! Mladej! Bude pršet! Máš klobouk?! 

 Houba – syn: Tati, já z tebe snad vyrostu!  

 Hlas (mužský): Kdo si nevolá, je houby rodina. S novým rodinným tarifem 

od Vodafonu si za jeden paušál si můžete všichni vzájemně volat a psát úplně 

bez obav. Vodafone. 
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Zvuková rovina 

Po zvukové stránce může být spot neobvyklý intonací, která je dána volbou zvolacích 

vět. Výpovědi se vyznačují kadencí stoupavě klesavou, kdy je intonační centrum mírně 

nad střední výškou hlasu, v závěru výpovědi však dochází k poklesu výšky hlasu 

pod zmíněnou střední výšku hlasu. 

 

Lexikální rovina 

V tomto spotu tvůrci opět využívají vícevýznamových slov a na jejich užití staví humor 

celé reklamy. V předposlední replice si můžeme všimnout frazému, jehož součástí je 

i germanismus, tedy máš recht (ve smyslu máš pravdu). I zde je běžně užívaný frazém 

prostředkem k dosažení autenticity výpovědi. Právě germanismy jsou nedílnou součástí 

českého jazyka, a to kvůli dlouho trvajícímu vlivu jazyka německého na jazyk český. 

Germanismy jsou užívány běžně a hojně, někdy si je ani nemusíme uvědomovat. 

 

Morfologická rovina 

Ve dvou případech jsou vynechány koncovky u sloves (najdem´, budem´). Je tomu tak 

jednoznačně proto, aby repliky působily přirozeně, aby došlo k nápodobě běžného 

vyjadřování. Vynechávání koncovek je typické pro mluvený projev a je časově 

úspornější.  

 

Syntaktická rovina 

Spot se skládá v převážné části ze zvolacích vět. Repliky jsou buď krátké, nebo delší. 

Ve druhém případě jsou ale většinou členěny na krátké zvolací věty, aby byl obsah 

výpovědí srozumitelný. Pokud někdo na někoho volá, šance, že bude obsah výpovědi 

pochopen, je tím větší, čím kratší a stručnější výpovědi jsou.  

     Spot obsahuje apoziopezi motivovanou (Aaale… Bude pršet, cejtim to v noze!). 

Apozipeze motivované se obecně užívá v situacích, kdy mluvčí záměrně nechce 

dokončit větu (např. pro zvýšení napětí výpovědi), nebo toho není schopen 

(např. k tomu nemá vhodnou slovní zásobu). V tomto případě můžeme v apoziopezi 

Aaale… spatřit spíše povzdech uvozující další větu, než záměr vyvolat vyšší napětí 

u příjemce výpovědi.  
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Stylistická rovina 

Ve spotu je užíván nespisovný jazyk, vyjádření je místy expresivní, obsahuje i tropy. 

Humor reklamy je vystavěn na využití přeneseného pojmenování s doslovným 

zobrazením. Jde zejména o personifikaci (co tě žere? ve smyslu co tě štve?). Tohoto 

obrazného pojmenování se užívá tehdy, chceme-li neživému předmětu připsat vlastnost 

živé bytosti. Užitím personifikace se dosahuje oživení textu a posouvá text ke stylu 

prostěsdělovacímu, v němž taková pojmenování často užíváme, i když si to možná 

neuvědomujeme. Výraz žere je navíc expresivní, což opět posouvá repliku k běžné 

mluvě. 

     Dále zmiňme ve spotu doslovný výklad situace (v replice, která následuje po této 

figuře, zobrazenou houbu opravdu žere červ, což je u hub naprosto běžné). Replika 

Cejtim to v noze! je zase parafrází na často pronesený výrok Cejtim to v kostech! 

a otázka Máš klobouk? padá na houbu, která by musela utrpět nějakou závažnou újmu, 

aby klobouk neměla. Zde je třeba povšimnout si přeneseného pojmenování klobouk – 

klobouk houby. S jistotou můžeme říci, že se jedná o metaforu, tedy přenesené 

pojmenování na základě vnější podobnosti. Nelze však jednoznačně říci, zda tvůrci 

metaforu do repliky umístili záměrně, nebo jde o metaforu natolik běžnou, že bylo 

přirozené ji do repliky dát. Záleží na slovní zásobě každého jednotlivce, zda tuto 

metaforu užívá, či nikoli. 

     Synovo volání na otce Tati, já z tebe snad vyrostu! je běžně užívaná fráze, lidé často 

říkají, že z něčeho vyrostou (dělají-li úkon zdlouhavý, nepříjemný atp.). V závěru 

reklamního spotu pronese mužský hlas, že Kdo si nevolá, je houby rodina – jedná se 

o kontextově zasazený výrok, který znovu využívá přeneseného pojmenování (říká se, 

že když je něco špatné, je to „na houby“). Apeluje na to, že rodina má být v kontaktu, 

jednotliví členové o sobě mají vědět, jinak nejsou správná rodina. Dodává, 

že s Vodafonem si mohou všichni volat a psát bez obav a být tou perfektní rodinou, 

i když bude někdo mít rodinou velkou (hodně dětí v replice To zas bude dětí.).        

      

3.3 O2: Revoluce a svoboda 

Reklama – Revoluce 

Popis: Mladá žena jede výtahem, telefonuje a rozpouští si vlasy. Muž stojící 

na eskalátoru si povoluje kravatu, svléká si sako a odhazuje ho. Následuje nápodoba 
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notoricky známé scény – čtyři lidé procházejí po přechodu (členové skupiny The 

Beatles takto přecházeli na obalu světoznámého LP), každý z nich má telefon nebo 

tablet nebo poslouchá hudbu (taktéž zřejmě z mobilu). Na scéně se objevuje původně 

bílý pudl, nyní má však chlupy pestrobarevné. Po silnici projíždí auto pokryté žlutými 

květy, dvě dívky z něj mávají a jedna za jízdy vytváří velkou bublinu z bublifuku. 

Na živém plotě stojí na hlavě mladík a telefonuje, na stromě, který stojí v jeho blízkosti, 

visí na ramínku společenský oděv. Dáma ve středních letech z balkónu mává velkým 

barevným plátnem, vedle kdosi pracuje na billboardu s reklamou O2. Skupina mladých 

lidí vyplňuje díry v plotě čímsi barevným, tvoří tak nápis FREE a ještě něco za ním. 

V podloubí napodobuje gesty mladík vášnivou hru na kytaru, místo kytary ovšem drží 

tablet, v další scéně maluje trojice auto pestrými motivy. Ulicí jde nadšený 

a rozradostněný dav lidí, mávají a smějí se, rozhazují květy a jsou nápadně barevně 

oděni. Za mužem, který je  přestrojen za indiána a jede na kole, se táhne světle modrý 

dým. Lidi v davu tančí. Jedna žena k divákům natahuje ruce, v nichž drží květinový 

věnec. 

Mluvené slovo (mužský hlas): Revoluce je tady. Už nemusíte řešit, komu a kdy voláte. 

Neomezené volání a SMS s tarify Free nyní za revoluční cenu. Přidejte se k nám. 

Pro vás. O2.  

 

Reklamy mobilního operátora O2 obecně míří více na divákovy pocity a konkrétně 

v reklamní kampani Revoluce jde o vyvolání pocitu vymanění se z otravných pravidel 

a konvencí, svoboda ducha projevená navenek, svět najednou není šedý, 

ale pestrobarevný a veselejší. V reklamních spotech kampaně Revoluce využívá 

společnost O2 zřejmých mimotextových odkazů. Ve spotech se objevují například lidé 

očividně vyznávající hnutí hippies
77

, proto provolávání svobody, které je jak hnutí 

hippies, tak reklamě společné. O2 pojmenovala svou kampaň Revoluce, protože 

přinášela na trh přelomové ceny za nové tarify, zejména za tarify neomezené. To měla 

být jejich revoluce dosavadních konvencí (lidé platili vysoké sumy za omezené služby, 

teď mají platit méně, když vezmeme v potaz, že půjde o služby neomezené).  

                                                 
77

 Hippies bylo neorganizované hnutí z 60. let 20. stol. vycházející z myšlenek beatníků. Hippies se 

bouřili proti společnosti a zvyklostem, hlásali mír, lásku, přátelství a svobodu, stavěli se proti válce. 

Nosili dlouhé vlasy, volné barevné oblečení, korálky, dbali na „primitivním“ vzhledu.  
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Čím více O2 ve svých reklamách útočí na emoce a také divákovo oko (reklamy jsou 

na pohled příjemné, pestré, poklidné), tím menší váhu přisuzuje mluvenému slovu, nebo 

stavěli tvůrci reklamu tak, že v reklamě bude řečeno podstatné minimum a bude řečeno 

klidným hlasem, který ještě více dokreslí ten správný pocit svobody a volnosti 

bez omezení.  

 

Zvuková rovina 

Ač by se mohlo zdát, že jsou reklamy O2 jazykově a tím možná i zvukově nezajímavé, 

opak je pravdou. Mluvčí, který k příjemci reklamního sdělení hovoří, tak činí velmi 

příjemným hlasem (toto hodnotící hledisko může být samozřejmě velmi subjektivní). 

Užívá spisovné výslovnosti. Čím jednodušší je sdělení a čím méně pozornosti vyžaduje 

mluvčí od příjemce k pochopení obsahu, tím více pozornosti může příjemce věnovat 

barvě a melodii hlasu, v neposlední řadě popové písni v pozadí. Spojením těchto prvků 

se tvůrcům daří navodit uvolněnou atmosféru, kterou tolik proklamují. 

 

Lexikální rovina 

Mužský hlas konstatuje, že revoluce je tady a že za revoluční (tedy neobvykle nízkou) 

cenu můžete volat neomezeně (jste tedy svobodní v komunikaci a nemusíte myslet 

na to, kolik korun provoláte a propíšete). Po jazykové stránce se tedy neobjevuje nic 

překvapivého. Jazyk je spisovný, slovní zásoba neutrální, taková, aby sdělení 

porozuměla co nejširší vrstva příjemců informace.  

      Ve spotu je užit výraz anglický výraz free (volný, svobodný). Myslím si, že tvůrci 

využili tento typ aktualizace jazyka proto, že anglicismy jsou v dnešní době velmi hojně 

v českém jazyce užívané a například mladá generace je považuje za přirozenou součást 

své slovní zásoby.  

 

Morfologická rovina 

Ve spotu nejsou žádné odchylky od pravidel morfologie českého jazyka. 

 

Syntaktická rovina 

Věty ve výpovědi jsou zcela podle pravidel. Můžeme si však všimnout jednoho aspektu 

této výpovědi. První věta je krátká, obsahuje tři slova. Je to to první, co se příjemce 
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informace dozvídá, je to to nejdůležitější („Revoluce je tady.“). Druhá věta je delší 

a logicky vysvětluje obsah věty první („Už nemusíte řešit, komu a kdy voláte.“). Třetí 

věta je z celé výpovědi nejdelší a podává doplňující informace, detaily („Neomezené 

volání a SMS s tarify Free nyní za revoluční cenu.“). Čtvrtá věta opět nasazuje 

sestupnou tendenci, co se počtu slov týče („Přidejte se k nám.“). Vybízí příjemce 

sdělení k určité akci a zároveň mu radí, co má udělat pro to, aby se ho obsah předchozí 

věty týkal. Následují už jen dvě věty, jsou čím dál kratší („Pro vás.“ a „O2.“). 

Domnívám se, že tento záměrně rytmický prvek má pozitivní vliv na vnímání spotu. 

 

Stylistická rovina 

Styl reklamního sdělení je propagační. Tento styl je typický pro reklamní sdělení. 

Nejedná se, na rozdíl od předchozích spotů, o navození dojmu, že komunikace 

v reklamním spotu by proběhla, i kdyby nebyla jeho součástí. V tomto případě jde 

o podání informací s cílem přesvědčit příjemce sdělení, že právě tyto služby/tento 

produkt je pro něj nejlepší.      

 

O2 – reklama Revoluce je tady! 

Popis: Reklama navazuje na předchozí spot. Vidíme tančící lidi v ulici, jedna z žen je 

dokonce bez svršků na horní části těla (ale je otočená zády k divákovi), objevuje se 

světle modrý dým, lidé mávají telefony. Na pozadí hraje popová píseň. 

Hlas (mužský): Pojďme šířit lásku do všech sítí. S tarify Free už nemusíte řešit, komu 

a kdy voláte. Neomezené volání a SMS do všech sítí a masivní porce dat za revolučních 

749 korun měsíčně. Přidejte se k nám. Pro vás. O2. 

 

Tento spot, který navazuje na předchozí, je kratší, ale je cítit, že v něm operátor chce 

explicitně podat více informací, nejen navodit v divákovi nějaké emoce. Již v první větě 

odkazuje na šíření lásky (toto heslo je nerozlučně spojeno s již zmíněnými hippies). 

Použit je zde jazyk spisovný. 
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Zvuková rovina 

I zde platí mé tvrzení o snadném upoutání divákovy (posluchačovy) pozornosti 

za pomoci zvuku. V pozadí je opět popová píseň, mužský hlas má velmi příjemný 

odstín. Příjemce se soustředí na poměrně jednoduchou výpověď, není rozpytlován 

přemírou dalších aspektů. 

Lexikální rovina 

V lexikální rovině je dle mého názoru poněkud nevhodné užití spojení masivní porce. 

Tvůrci reklamy nepochybně chtěli být neotřelí a použít něco neobvyklého, ale zrovna 

spojení masivní porce dle mého názoru neladí do celkového pojetí tohoto spotu a možná 

by se více hodilo obyčejné spojení, např. konkrétní vymezení za pomoci čísla. Ono 

spojení masivní porce by dle mého názoru možná vyniklo v reklamě na jiný produkt, 

např. na potraviny, do souvislosti s daty bych ho ovšem nevolila. 

     O2 ve spotu opět pracuje s výrazem revoluční, a to v tom duchu, v němž se linul spot 

předchozí. Revoluce je výraz, který má svou sílu, evokuje změnu, převrat (v tomto 

případě snad k lepšímu).  

     Stejně jako v předchozím spotu, i zde se objevuje anglický výraz, a to výraz free 

(volný, svobodný).  

 

Morfologická rovina 

Ve spotu nejsou žádné odchylky od pravidel morfologie českého jazyka. 

 

Syntaktická rovina 

Není zde žádná neobvyklost ve skladbě. Platí zde totéž, co u předchozího spotu – věty 

ve výpovědi se nejprve prodlužují, poté se zase zkracují.  

 

Stylistická rovina 

I styl tohoto reklamního sdělení je propagační (nebo chceme-li reklamní). Opět jde 

o podání informací příjemci o produktu/službě za účelem změny jeho nákupního 

chování. Spojení masivní porce dat můžeme, zejména v kontextu výpovědi v tomto 

spotu, chápat jako expresivní.  
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3.4 Srovnání a shrnutí 

Zatímco Vodafone a T-Mobile ve svých reklamách více dbají na jazykový projev a jeho 

originalitu se záměrem pobavit, reklamní spoty O2 cílí hlavně na jiné emoce. Celá 

reklamní kampaň O2 Revoluce (a nejen ona) se dle mého názoru snaží vyvolat pocity 

prozření, objevení něčeho nového, náhlé svobody, volnosti, najednou je všechno možné. 

V reklamách společností Vodafone a T-Mobile hraje hlavní roli jazyk a ten nebývá 

doplněn hudbou. Na druhou stranu není to jen jazyk, který tolik upoutá divákovu 

pozornost. Vodafone vsadil například v reklamě Smrček a Smrček a Houby na „šok z 

nového“ – nové je to, že na scéně nejsou lidé, ale věci. Ty spolu navíc diskutují 

na různá témata (jen reklamních spotů Smrček a Smrček bylo natočeno patnáct, každý 

na jiné téma). T-Mobile v tomto směru nezaostával a do svých reklam sice nasadil 

osoby, ale ty zcela nezaměnitelné – známé osobnosti. Známých osobností a jejich 

předpokládané oblíbenosti v reklamních spotech využívá i společnost Vodafone, ačkoli 

osobnosti se explicitně neobjevují na scéně. Ve spotech Smrček a Smrček slyšíme hlasy 

Jiřího Macháčka a Pavla Lišky – oba hlasy jsou jen těžko zaměnitelné, lidé si je 

pamatují. 

     Co se týče nápaditosti reklam, nelze říct, že by některá z nich byla bez nápadu, lze 

ovšem říct, že jazykově nejoriginálnější jsou pravděpodobně reklamní spoty T-Mobile, 

a to spoty z kampaně Skokani. V první řadě jde o „do uší bijící“ hrátky s fiktivními 

jmény, která jsou tvořena tak, aby zněla opravdově, a to v jazyce, kterým by měla 

konkrétní osoba hovořit. Navíc by měla něco znamenat, mít nějaký význam, a to pro 

změnu v češtině. Hlavní osobou je zde právě trenér Zadar, jehož jméno evokuje další 

hříčky a asociace. Ve druhém případě, v sérii reklam Skauti, kterou jsem nakonec 

do analýzy nezařadila, se pravděpodobně tvůrci snažili udržet nasazenou laťku, ale už se 

jim to tolik nedařilo. Reklama je zaměřena spíše na to, aby pobavila vizuálně. Mladý 

muž Vojtěch Kotek, považovaný za symbol, má brýle a vadu řeči, sympatický starší 

skautský vedoucí Rudolf Hrušínský ml. usíná uprostřed svého vlastního vyprávění. 

Vskutku nápaditý je zde hlavně claim, který je parafrází skautského hesla „vždy 

připraven“ a zní „vždy připojen“ (míní se připojen k internetové síti)
78

.   

Reklamy společnosti Vodafone také baví slovem. Vsází na důvtip každého příjemce, 

pohrávají si s významy slov. Především ale zaujmou diváka tím, co spatří na obrazovce. 

                                                 
78

 T-Mobile Skauti: Vlčák. In: Youtube.com [online]. 2013 [cit. 2014-02-07]. Dostupné z: 

http://www.youtube.com/watch?v=VGxSyZg6AVM 
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Boty, houby nebo vánoční stromky. Předměty, které v reálném životě nekomunikují, 

najednou ožívají, mluví a baví příjemce reklamního sdělení.  

     Reklamní spoty společnosti O2, zdá se, snaží zapůsobit na příjemce sdělení 

především velmi propracovanou vizuální a zvukovou stránkou. Ačkoli tento mobilní 

operátor postavil jazyk a mluvené slovo ve svých reklamách do pozadí a tvůrci se 

nejspíš nesnažili vymýšlet vtipné repliky, myslím, že jejich reklamní spoty by mohly 

být nejúčinnější, a to zejména proto, že příjemce se může soustředit na prosté sdělení 

mluvčího, nemusí přemýšlet nad jazykovými hrátkami. Na reklamy Vodafone a T-

Mobile se možná lidé těší a vyhledávají je pro pobavení, avšak reklamní spoty O2 

předávají důležité informace seriózní a vážnou formou. Pro mnohé spotřebitele, 

zejména pro ty, kterým se první dvě společnosti netrefí do stylu humoru, to může být 

zásadní. 
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4. Reklamy na alkoholické nápoje 

4. 1 Fernet Stock: Život je hořký  

Hořkost vs. sladkost, mužnost vs. zženštilost 

Popis: Muž zapíná přístroj a chystá se promluvit do místního rozhlasu. Následují scény 

oslovených mužů. Jeden přestává zalévat květiny, další pouští z rukou namotávanou 

vlnu. Celý dav mužů se schází na ulici a jde do restauračního zařízení, kde si připije 

Fernetem. Celý spot je podbarven vážnou instrumentální hudbou. 

Mluvené slovo: 

 Hlas: Pokud tady ještě žijí chlapi, poslouchejte. Nemluvím v tomto osudovém 

okamžiku, abych vám nabídnul slaďoučké sliby, ale hořké činy. Možná přijde 

den, kdy se začneme depilovat, brečet u romantických komedií, chodit 

na aerobic, cucat slaďoučké koktejlíky. Možná se jednou svět chlapů zhroutí! 

Ale dnes… Dnes to nebude. Pokud jste ještě nevyměkli, pokud nejste z cukru, 

vyzývám vás složit hořký slib! … Nevyměknem. 

 Muži: Nevyměknem´! 

 Hlas (mužský): Muži to rádi hořké. 

 

Tvůrci této reklamy na Fernet Stock postavili celý spot na kontrastu hořké a sladké 

chuti a na kontrastu mužnosti a zženštilosti, přičemž oba kontrasty spolu souvisí. 

Reagují tak na trend současnosti, kdy je velká část mužů zženštilá, a reklama sama 

svým sdělením dle mého názoru říká, že ti správní muži, takoví, jací byli v dřívějších 

dobách, jsou tvrdí a pijí Fernet Stock s hořkou chutí, protože sladké pití je právě pro ty 

jemnější muže.  

 

Zvuková rovina 

Zvuková stránka je v tomto spotu velice důležitá. Hlas, který vyzývá muže, aby byli 

opravdovými muži, je hluboký a drsnější (znaky maskulinity). Navíc hovoří místy 

plameně, místy zase klidně a dodává tím výpovědi na autenticitě.  

     Nemálo zajímavá je provázanost zvukové a syntaktické roviny tohoto spotu. Lze si 

totiž všimnout, že čím delší větu/souvětí mluvčí pronáší, tím větší důraz na ni klade. 

V této rovině dochází ke gradaci mezi počátkem prvního a třetího souvětí. Poté mluvčí 
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začíná zase zvolna ve čtvrté větě a ke gradaci dochází v průběhu čtvrté a páté věty 

a následného souvětí. Zde opět mluvčí zničehonic zvolní. Poslední slovo pronáší klidně. 

 

Lexikální rovina 

Stěžejní myšlenkou reklamy je to, že hořkost znamená mužnost. Alespoň to vyplývá 

z poslední věty. Složme slib, že budeme správní muži. A ten slib musí být hořký, 

protože hořkou chuť snese jen statečný a silný muž. Dochází zde ke kontrastu 

významovému, protože hořkost je zde považována za dobrou, pozitivní, kdežto když 

v běžném životě mluvíme například o hořkém zážitku nebo hořkých slzách, jde vždy 

o negativní obrazy.  

     V replikách se objevují zdrobněliny (slaďoučké, koktejlíky) a záměrem užití těchto 

zdrobnělin je přizpůsobení formy sdělení obsahu onoho sdělení. Zženštilí muži mohou 

pít slaďoučké koktejlíky (zdrobněliny, jemné vyjádření, mluvčí mohl přece říct i sladké 

koktejly, v tom případě by ale forma natolik nekorespondovala s obsahem výpovědi), 

ale drsní muži mají dělat hořké činy (zde zdrobnělina není, aby ráz vyjádření byl 

drsnější).   

Velmi silný je výraz osudový okamžik. Spočívá ve zjištění, zda ještě na světě jsou ti 

správní muži. V rámci příběhu snad ano, ve vztahu k realitě má tento reklamní spot 

s osudovým okamžikem pramálo společného. Bez pochyby ale v příjemci vyvolá pocit 

výjimečnosti situace a takto silný výraz má vysokou pravděpodobnost, že zůstane 

v příjemcově mysli. 

 

Morfologická rovina 

V morfologické rovině se objevuje pouze jeden jev (zato dvakrát), a to vynechání 

koncovky ve slovese „nevyměkneme“ – „nevyměknem´“. I to je součástí vyvolání 

pocitu drsnosti, kterou mají ti správní muži do jisté míry disponovat. Na druhou stranu 

to můžeme označit i za snahu o ekonomičnost vyjádření. 

 

Syntaktická rovina 

Na samém začátku spotu jsou osloveni muži, kteří účinkují v reklamě, ale nepochybně 

můžeme toto oslovení vztáhnout na příjemce reklamního sdělení. Jsou tak přímo 

oslovováni muži, kterým podle této reklamy dodá na mužnosti pití Fernetu. 
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     Nelze nezmínit odkaz, který je v tomto spotu užit. Ve stěžejní replice je totiž patrný 

odkaz na filmové zpracování Pána prstenů
79

, konkrétně třetí část, která je nazvána 

Návrat krále. V replice krále Aragorna, jenž promlouvá k vojákům Gondoru před 

rozhodující bitvou, můžeme spatřit gradaci i opakování.80
 Syntaktická skladba projevu 

nápadně připomíná onu stěžejní repliku reklamního spotu. V obou případech je patrná 

výzva, gradace a opakování výrazů. 

     V tomto spotu se také objevuje nedokončená věta a je užita pravděpodobně 

k vyvolání větší pozornosti u příjemce sdělení. Jde o dramatickou chvíli, kdy příjemce 

čeká na pointu. Dle mého názoru se jedná o apoziopezi motivovanou. Onu pointu 

najdeme v další větě. Základem spotu jsou však rozvinutá hypotaktická souvětí, v nichž 

je vyřčena hlavní myšlenka sdělení. Jako výjimku můžeme chápat poslední repliku, kdy 

mužský hlas sděluje, že muži to rádi hořké. Jedná se o větu jednoduchou, přesto však 

i ona vyjadřuje důležitou myšlenku (správný muž má rád hořké pití). Zároveň si také 

můžeme všimnout, že jde opět o odkaz, je zde patrná parafráze názvu filmu Někdo to 

rád horké, přičemž zde došlo k záměně výrazu „někdo“ za „muži“ a k záměně 

morfému „r“ za „ř“ ve výrazu hořké (ihned také zaznamenáme, že podobnost je 

i ve zvukové rovině horké – hořké).  

    

Stylistická rovina 

Beze sporu je spot tvořen ve stylu prostěsdělovacím. Vnímám zde však do jisté míry 

rozpor mezi faktem, že jde o projev mluvený, a faktem, že forma spíše připomíná 

připravený projev psaný (je užit spisovný jazyk, nedochází k odchylkám, přeřekům atp., 

výjimkou je zde výraz nevyměknem´, který stylově kontrastuje se zbytkem sdělení, 

protože je to tvar nespisovný). Vnímám to tak zejména proto, že v tomto reklamním 

spotu je nastíněna situace, v níž jeden muž promlouvá k dalším a pravděpodobně chce 

adresáty v reklamě zaujmout obsahem své výpovědi, nikoli formou. 

 

Dovolená na Lipně 

                                                 
79

 Pán prstenů je románová trilogie vznikající v letech 1937-1949. Žánrově se řadí k hrdinské fantasy 

literatuře. Jejím autorem je John Ronald Reuel Tolkien.  
80

 Replika zní takto: „Neustupujte. Držte se. Synové Gondoru, synové Rohanu, mí bratři. Vidím vám na 

očích stejný strach, který by vzal odvahu mně. Možná přijde den, kdy odvaha lidí selže. Kdy opustíme své 

přátele a zpřetrháme všechny svazky. Ale dnes to nebude. Hodina vlků a roztříštěných štítů, kdy se věk lidí 

zhroutí, ale dnes to nebude. Dnes budeme bojovat. Při všem, co je vám na této dobré zemi drahé, vás 

vyzývám: Stůjte, muži západu!“ 
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Popis: Manželský pár sedí na pláži u Lipna a manželka manželovi spílá. Ten ji vypustí 

jako nafukovací míč a složí ji. V další scéně sedí na terase hospody a připíjí si s jiným 

mužem. 

Mluvené slovo: 

 Manželka: Moc to teda nehřeje. To je hrozný tady. To si fakt nemoh´ vybrat 

lepší místo? Hlavně že máš klid na ten svuj sport. Jau, to kouše, cos to vzal 

za deku? A můžeš přestat číst, když s tebou mluvim? A proč jsme vlastně nejeli 

v červenci?  

 Hlas (mužský): V ideálním světě můžete ženu vypustit. V reálném světě musíte 

občas vypustit vy. Fernet Stock. I muži mají své dny. 

 

Zvuková rovina 

Ve zvukové rovině okamžitě příjemce zaujme melodie, ale především barva hlasu 

promlouvající ženy. Ten je velmi nepříjemný (opět jde o subjektivní hodnocení a je 

možné, že jiný příjemce by mohl dojít k jinému závěru) – a takový má být. Žena totiž 

muži něco vytýká, situace si přímo žádá nepříjemný tón hlasu. 

V pozadí si všímáme lidské řeči, respektive spíše neurčitých projevů lidské komunikace 

(pokřikování, ruch), dále zvuky, které způsobuje muž otáčením novinových stran.   

    Hlas mluvčího, jenž stojí mimo děj, působí klidně a vyrovnaně, zřejmě proto, 

že hovoří o ideálním světě, o tom, že v ideálním světě by šlo ženu vypustit a alespoň 

na chvíli tím přerušit její projev.  

     Ve zvukové rovině můžeme také zaznamenat zkracování slov, a to si místo jsi 

a nemoh´ místo nemohl. V první případě jde o jev, který je běžný v mluvených 

projevech, a to zejména proto, že výslovnost hlásek si je jednodušší než výslovnost 

hlásek jsi. Ve druhém případě se jedná o zkrácení slovesa o finální tvarotvorný sufix, 

slovo se tímto zkracuje o jednu slabiku. Toho je také užíváno v mluvených projevech, 

kvůli ekonomičnosti vyjádření. V obou případech však v kontextu dochází k tomu, že ze 

spisovných tvarů se stávají nespisovné. 

     Dalším zřetelným jevem mluveného projevu je zkracování vokálů (svuj, mluvim), 

a to kvůli úspornosti vyjadřování (kvantita vokálu hraje jedinou, výhradní roli 

v ekonomičnosti nebo neekonomičnosti vyjádření). Používání těchto a podobných 
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výrazů  substandardního tónu má za cíl navodit zdání autentického prostého sdělování, 

které obvykle nespisovné češtiny využívá. 

 

Lexikální rovina 

V lexikální rovině nelze přehlédnout užití citoslovce (jau), to se v reklamách dle mého 

názoru často nenachází. Toto citoslovce má pravděpodobně podtrhnout autenticitu 

spontánního mluveného projevu.  

     Rovněž můžeme ve spotu snadno nalézt částice, které nejsou běžnou součástí 

mluveného slova v reklamních spotech (Moc to teda nehřeje., To jsi fakt nemohl vybrat 

lepší místo?, A proč jsme vlastně nejeli v červenci?). Částice bychom mohli z vět 

vypustit, aniž by byl změněn obsah výpovědi, ale i ty jsou ve spotu pravděpodobně 

pro zvýšení věrohodnosti nepřipraveného projevu, podle mého názoru se kombinací 

užití částic a nepříjemného tónu hlasu dosahuje vyšší autenticity.  

     V replice mluvčího, který není součástí děje, tvůrci opět pracovali 

s vícevýznamovým slovem, a to se slovem vypustit. Jedním významem může být 

vypuštění látky z konkrétního objektu (v tomto případě vzduch z nafukovacího 

předmětu). Pokud však někdo musí nebo potřebuje vypustit, znamená to, že si potřebuje 

odpočinout od všedních problémů, relaxovat (například pitím Fernetu).   

     Opomenout nemůžeme ani stažený tvar slov co a jsi ve tvar cos. I zde se jedná 

o hledisko ekonomičnosti vyjádření a nachází se v rámci norem spisovnosti. 

 

Morfologická rovina 

V morfologické rovině se setkáváme s jevem, v rámci kterého je vyjádřena nespisovná 

koncovka ý místo é ve slově hrozný, o nespisovnost se jedná, protože v tomto případě 

hovoříme o neutru singuláru.  

 

Syntaktická rovina 

Na této reklamě příjemce z jazykového hlediska zaujme v první řadě několik řečnických 

otázek (např. To jsi fakt nemohl vybrat lepší místo?, Jau, to kouše, cos to vzal za deku? 

A můžeš přestat číst, když s tebou mluvim? A proč jsme vlastně nejeli v červenci?). 

Řečnickými se otázky stávají, protože žena na ně od muže nečeká odpověď, jen mu 
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chce otázkami dát najevo svou nespokojenost. Právě při těchto příležitostech se 

řečnické otázky hojně užívají. 

     Převážná část reklamy je tvořena jednoduchými rozvinutými větami, výjimkou jsou 

dvě souvětí, která pronáší žena. 

     Mluvčí – muž, který není součástí děje, jen nabízí příjemci sdělení pointu, 

a to v jednoduchých větách. Domnívám se, že je to záměr, aby se příjemce soustředil 

na obsah s jednoduchou formou, nikoli na složitou formu na úkor přijetí obsahu.     

 

Stylistická rovina 

Styl reklamy je prostěsdělovací, stěžejní je i v tomto případě běžný monolog, v němž 

manželka spílá manželovi za nevhodně zvolenou destinaci pro odpočinkovou 

dovolenou. Jazyk je zde užit spisovný (replika mluvčího) i nespisovný (ženina replika).   

 

4. 2 Vodka Amundsen: Destilere 

Reklamy propragující vodku Amundsen obvykle zaujmou příjemce reklamního 

sděleního hlavně vizuální stránkou. Nabízí prožití dobrodružství putování po polární 

pustině společně s účinkujícími, zavedou diváka na zasněžené pláně, kam se třeba nikdy 

nepodívá. Tento „zážitek“ nakonec stručně okomentuje mluvčí.
81

  

     Jediné, co by z jazykového hlediska stálo v těchto spotech za zmínku, je užití 

metafory v jednom ze spotů, v němž tvůrci upozorňují na novou podobu lahve. Lahev 

vodky Amundsen je zde popsána jako dokonale vybroušený klenot. Lámající se ledovec 

se mění v onu lahev vodky. Je, myslím, zřejmé, proč je tak lahev vodky označena – 

tvůrci se tím snaží sdělit, že lahev je na pohled přitažlivá a vodka v ní je výborná, 

neobyčejná, ba dokonce velmi výjimečná.
82

 

     Výjimku tvoří jediný reklamní spot, který jistě zaujal svým jazykovým provedením 

nejednoho příjemce. Ani v této reklamě není dlouhá a obsáhlá promluva, dialog je 

ovšem proveden v rodném jazyce Roalda Amundsena, tedy v norštině, což je 

germánský jazyk, který nám Slovanům zní velmi cize, ne-li exoticky. 

 

                                                 
81

 TV Spot 2009 - Amundsen Vodka. In: Youtube.com [online]. 2009 [cit. 2014-02-09]. Dostupné z: 

http://www.youtube.com/watch?v=Sn9J1HqwCHE 
82

 Vodka Amundsen reklama. In: Youtube.com [online]. 2007 [cit. 2014-02-09]. Dostupné z: 

http://www.youtube.com/watch?v=4TPnEzCs_ks 
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Vodka Amundsen - Destilere 

Popis: Dva muži přijedou k dřevěné chatě se psím spřežením a nalijí si vodku 

Amundsen. Dle prostředí lze soudit, že se děj odehrává na severu, ve Skandinávii 

(můžeme tam usoudit i proto, že Roald Amundsen, po němž je vodka pojmenována, byl 

Nor). Muži si připijí a hovoří spolu o vodce. Na této reklamě je neobvyklé to, že dialog 

je v norštině, příjemci jsou poskytnuty české titulky.  

Mluvené slovo: 

 Muž 1: Skvělá vodka, jak to děláte? 

 Muž 2: Naše voda a obilí. Pak destilujeme. 

 Muž 1: A pak? 

 Muž 2: Destilujeme.  

 Muž 1: A pak? 

 Muž 2: Destilujeme. 

 Muž 1: A pak? 

 Muž 2: Destilujeme. 

 Muž 1: A pak? 

 Muž 2: Destilujeme. 

 Muž 1: A pak? 

 Muž 2: A pak… Destilujeme. 

 Hlas (mužský): Šestkrát destilovaná vodka Amundsen. Křišťálově čistá. 

 

Zvuková rovina 

Právě zvuková rovina hraje v tomto reklamním spotu největší roli. Jí se snaží tvůrci 

zaujmout potenciální příjemce reklamního sdělení. Jak jsem již uvedla výše, spot je 

téměř celý v norštině. Dle mého názoru se tímto tvůrci snažili o co nejvyšší autenticitu, 

o to, aby produkt nebyl vytržen z prostředí, s nímž je spojován (Skandinávie, drsná 

příroda, zaváté pláně). Pouze poslední replika, replika mluvčího, který není součástí 

děje, je v jazyce českém. 

 

Lexikální rovina 

V lexikální rovině nejsou žádné odchylky od norem. Zajímavé však může být to, že 

velkou část reklamního spotu tvoří dvě repliky, tedy tři slova (a, pak a destilujeme).  
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Morfologická rovina 

V morfologické rovině nejsou žádné odchylky od norem. 

 

Syntaktická rovina 

V syntatické rovině si povšimněme faktu, že ani jedna věta není kompletní, nemá 

vyjádřenou základní skladební dvojici. Děje se tak například z důvodu užití elipsy, aby 

bylo dosaženo ekonomičnosti vyjádření a autenticity běžného rozhovoru (A pak? – A co 

děláte pak?, Destilujeme. – Pak destilujeme.), a všeobecného podmětu (muž sice jako 

by říkal „my destilujeme“, ale domnívám se, že tím myslí osoby, které vodku vyrábějí, 

ne sám sebe a někoho dalšího).  

     Hned v první replice dochází k předsunutí východiskového výrazu
83

 (Skvělá vodka, 

jak to děláte?), na nějž později odkazuje ukazovací zájmeno to. Předsunutý výraz je tak 

automaticky zvýrazněn, je na něj kladen významový důraz.  

     Na první pohled (poslech) je zřejmý paralelismus v tomto spotu užitý, a to 

s následující strukturou: 

A: A pak? 

B: Destilujeme. 

Drobná obměna přichází v předposlední replice reklamy, kdy muž č. 2 neříká jen 

destilujeme, ale přejímá i část struktury a pak, říká tedy A pak… Destilujeme. 

Nejdůležitější z celé struktury je samozřejmě výraz destilujeme. Tvůrci na konci 

reklamy vysvětlí, že vodka Amundsen je výjimečná, protože je šestkrát destilovaná. 

Před tím to ale příjemce také šestkrát explicitně slyší.  

     V předposlední replice je apoziopeze A pak… Je to podle mého názoru z toho 

důvodu, aby příjemce upoutala odmlka, jež je vytvořena mezi oním A pak… 

a Destilujeme. Mluvčí chce zvýšit napětí své výpovědi. Vyvozuji z toho, že se jedná 

o apoziopezi motivovanou.   

     V závěrečné replice mluvčího stojícího mimo děj reklamy slyšíme jen dvě věty: 

Šestkrát destilovaná vodka Amundsen. Křišťálově čistá. I zde tvůrci použili parcelaci 

věty, protože by bylo možné říci „šestkrát destilovaná křišťálově čistá vodka 

                                                 
83

 Předsouvání výrazů před výpověď má za cíl vytknout je. Odkazuje se k nim zájmenným výrazem. 
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Amundsen“, ale ani jedna část výpovědi by nevynikla tolik, jako vyniknou obě, když 

jsou rozdělené. Spojení křišťálově čistá funguje navíc i jako samotný claim
84

.  

 

Stylistická rovina 

Styl reklamního spotu je prostěsdělovací, jedná se o obyčejný dialog dvou můžu o tom, 

co právě pijí, o výrobě tohoto pití.   

 

4. 3 Pilsner Urquell: Odkaz předků 

Pilsner Urquell – Originalita. To pravé bohatství 

Popis: První scéna je záběr na ulici, jde o záběr starý, má navodit iluzi historie, místo 

automobilů lidé jezdí kočáry taženými koňmi. Další je záběr na muže v hospodě, kteří 

pijí pivo. Najednou přichází na řadu záběr na ulici, už v jiné době (pravděpodobně 

30. léta), následuje scéna z obyčejného bytu (pravděpodobně 50. léta), v ní přichází 

žena a má na tu dobu příliš krátkou sukni, ostatní dámy se na ni dívají poněkud 

rozpačitě, mladý muž obdivně. Další záběr je z módní přehlídky, kde modelky předvádí 

silonky, poté dalších několik záběrů z ulic, např. na Tatru 77 (první aerodynamický 

vůz). V poslední scéně sládek ochutnává pivo a potom kůň odváží na voze sudy 

s hotovým pivem.  

Mluvené slovo: Zatímco piva po celém světě neměla tu správnou zlatavou barvu, auta 

vypadala jako krabice a ženy cudně schovávaly nohy, Češi se na svět podívali jinak. 

Vynalezli jsme silonky a odhalili krásu našich žen, přišli jsme s unikátním 

aerodynamickým vozem a v Plzni vyrobili první světlý ležák Pilsner Urquell, který si 

získal celý svět. Originalita. To pravé bohatství.  

 

Zvuková rovina 

Ve zvukové rovině ihned zaujme hlas mluvčího. Vypravěčský monolog totiž tvůrci 

přisoudili herci Pavlu Rímskému, jehož hlas je velice hluboký a snadno rozpoznatelný 

od mnoha ostatních. Tón hlasu je klidný. 

  

                                                 
84

 Slogan, jenž bývá připojen k logu či logotypu firmy. 
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Lexikální rovina 

V lexikální rovině si můžeme všimnout univerbizace, tedy k nahrazení víceslovné 

lexikální jednotky jednoslovnou, v tomto případě hovoříme o struktuře silonové 

punčochy – silonky.  

 

Morfologická rovina 

V morfologické rovině nejsou žádné odchylky od norem. 

 

Syntaktická rovina 

Z pohledu skladby je mluvené slovo v reklamě zajímavé tím, že ho tvoří dvě na reklamu 

neobvykle dlouhá souvětí a na konci dvě krátké věty. Můžeme v něm najít parcelaci, 

a to ze stejného důvodu jako v reklamě na vodku Amundsen – kvůli většímu důrazu 

na obsah slov. Dalo by se říci „Originalita je to pravé bohatství.“ nebo snad lépe 

a důrazněji „To pravé bohatství je originalita.“, ale je nepochybné, že sdělení poté 

nezní tak výrazně jako tvůrci zvolená forma.  

     Nezajímavý není ani fakt, že v reklamě je několikrát užit několikanásobný 

přívlastek, což se obvykle v reklamách neobjevuje, nebo nejsou přívlastky tak nápadné. 

Jde o tyto případy: správnou zlatavou barvu, unikátním aerodynamickým vozem 

a první světlý ležák. V posledním případě je dále ležák rozvíjen ještě přívlastkem 

neshodným (ležák Pilsner Urquell).  

   

Stylistická rovina 

Prostěsdělovací styl je v tomto reklamním spotu obohacen o přirovnání (Auta vypadala 

jako krabice.). Přirovnání zde má evokovat jasný tvar, kterému byla auta podle 

mluvčího dříve podobná. Jazyk je užit spisovný a evokuje připravený projev 

(spisovnost, absence odchylek atp.). 

     Nemůžeme opomenout fakt, že ve výpovědi mluvčího se střídají dvě roviny 

vyprávění. V první části (Zatímco piva po celém světě neměla tu správnou zlatavou 

barvu, auta vypadala jako krabice a ženy cudně schovávaly nohy, Češi se na svět 

podívali jinak.) je výpověď vystavěna ve 3. os. pl., tedy v er-formě, druhá část 

(Vynalezli jsme silonky a odhalili krásu našich žen, přišli jsme s unikátním 

aerodynamickým vozem a v Plzni vyrobili první světlý ležák Pilsner Urquell, který si 
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získal celý svět.) je pro změnu vystavěna v 1. os. pl., tedy v ich-formě, takže mluvčí se 

najednou stává součástí děje. Mluvčí tím dává najevo, že on (potažmo i společnost 

Pilsner Urquell) se považuje za součást národa, o němž v prvním souvětí mluví. 

Poslední část souvětí (v Plzni vyrobili první světlý ležák Pilsner Urquell, který si získal 

celý svět) můžeme chápat dvojím způsobem. Buď jako ich-formu za použití elipsy 

(vynechána část přísudku – jsme), nebo jako er-formu, kterou mluvčí používá 

už na začátku promluvy, než přejde k ich-formě.    

 

Pilsner Urquell – Bedřich Smetana 

Popis: Za Bedřichem Smetanou přijíždí v kočáře dva muži a v jeho pracovně ho prosí, 

aby ještě složil nějaké dílo. (titulek Bedřich Smetana, Jabkenice, 1874) On jim však 

odporuje, říká, že už ztratil sluch. Služebná přinese pivo ve vysoké sklenici a postaví 

ho na stůl. Ze sklenice stékají kapky a na papíře vytváří světlé body ve stínu, který 

vzniká díky slunci, jež sem svítí oknem. Smetana perem a tuší označí světlá místa, která 

jsou tvořena kapkami piva. V další scéně na ulici vykřikuje prodavač novin, že bylo 

složeno nové dílo. Do toho se rozezní Má vlast. Následují střídavé záběry na píšícího 

Smetanu, orchestr s dirigentem, tleskající publikum a zase na Smetanu. Jeden z mužů 

mu zastíní okno a Smetana ho vyhání pryč, aby mohl podle stínu a světla tvořit dál. 

Mluvené slovo: 

 Smetana: Nemohu vám napsat opus vlastenecký, pánové, neb ničeho neslyším.  

 Muž 1: Ale mistře, vždyť kdo jiný… 

 Smetana: Já neslyším, pánové! (odmlka) Pero!  

 Muž na ulici: Má vlast! Slovutný Bedřich Smetana!  

 Smetana: Běžte pryč. (odhání muže od okna) 

 Hlas (mužský): Pilsner Urquell. Inspirující chuť. 

 

Zvuková rovina 

Ve zvukové rovině může být zajímavostí to, že hned čtyři věty jsou zvolací, což je 

skoro polovina mluveného slova v tomto reklamním spotu. Nejprve jde o podrážděný 

tón v hlase Bedřicha Smetany, když zdůrazňuje, že neslyší, potom když si žádá pero. 

Další zvolání je znát v hlase muže, jenž na ulici prodává noviny a vykřikuje, co v nich 

čtenáři najdou, tedy to, že Bedřich Smetana napsal nové dílo s názvem Má vlast. 
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Lexikální rovina 

V lexikální rovině je jazyk přizpůsoben době, jejíž iluzi má reklamní spot vyvolat, tedy 

19. století. Příjemce tak pravděpodobně chápe celou reklamu, ovšem při bližším 

pozorování zjistíme, že jazyk 19. století je užit pouze v první replice, ostatní repliky by 

uspěly i ve spotu, jenž by se nesnažil navodit iluzi minulosti. Prvek, který činí první 

Smetanovu repliku dobově autentickou v lexikální rovině, je spojka neb (ve významu 

neboť, protože, jelikož), jež se v současné době používá velice zřídka a považujeme ji 

spíše za knižní, a výraz slovutný, který už se dnes také běžné neužívá. 

 

Morfologická rovina 

V morfologické rovině nejsou žádné odchylky od norem. 

 

Syntaktická rovina 

V syntaktické rovině najdeme druhý z prvků, který má spot jazykově zasadit 

do dobového kontextu, a to slovosled, konkrétně pořadí předmět – přívlastek shodný. 

Jde o spojení opus vlastenecký. V současné době ve většině případů klademe 

v projevech přívlastek shodný před předmět, který je přívlastkem rozvíjen, zde je to 

však naopak, jako tomu bývalo v dřívějších dobách. Ve slovosledu existují výjimky 

a musíme připustit situace, kdy při projevech mluvených může dojít k záměně pořadí 

přívlastek shodný – předmět na pořadí předmět – přívlastek shodný, a to zejména tehdy, 

je-li mluvený projev spontánní, nepřipravený. V tomto spotu se ale dle mého názoru 

jednalo o záměr, a to právě za účelem navození dobového kontextu. 

     Ze stejného důvodu je také, myslím, užito spojení ničeho neslyším (vazba slovesa 

„neslyším“ + genitiv), ačkoli v současnosti používáme spojení slovesa „neslyším“ + 

akuzativ a spojení ničeho neslyším můžeme opět připsat staršímu odbobí, například 

období 19. století. 

     Spojení ničeho neslyším označujeme jako genitiv záporový. Tento jev je v současné 

češtině užíván jen zřídka, ale v minulosti bylo jeho užívání běžné. Dnes je považován 

za prostředek knižní, ba dokonce archaický.
85

 Jeho užitím se podle mého názoru tvůrci 
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 GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Vyd 2., opr. Editor Petr Karlík, Marek Nekula, Zdenka 

Rusínová. Praha, 2008, s. 414. ISBN 978-807-1069-805. 
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opět snažili o to, aby užitý jazyk korespondoval s dobou, v níž se děj reklamního spotu 

odehrává. Domnívám se, že jejich cílem bylo zvýšení autenticity soudobé výpovědi. 

     Dalším jevem je v tomto spotu apoziopeze, užitá ve druhé replice. V plném znění by 

první dvě repliky vypadaly asi takto: 

 Smetana: Nemohu vám napsat opus vlastenecký, pánové, neb ničeho neslyším.  

 Muž 1: Ale mistře, vždyť kdo jiný by měl ho/opus vlastenecký napsat? 

Ve spotu je ve druhé replice však jen část věty: Ale mistře, vždyť kdo jiný… Tato 

nedokončená věta je přerušena další replikou, v níž Smetana hovoří naléhavěji a chce 

jednoduchým argumentem muže přesvědčit, že nemůže napsat opus, když je hluchý (Já 

neslyším, pánové!). Jedná se o apoziopezi nemotivovanou, protože jeden mluvčí 

nenechává druhého dokončit výpověď. 

     I zde najdeme elipsu, a to ve Smetanově zvolání Pero!, přičemž pragmaticky vzato 

výkřikem chtěl Smetana říct „Podejte mi pero!“.  

     V replice ve znění Má vlast! Svolutný Bedřich Smetana! najdeme elipsu a parcelaci. 

Elipsu můžeme vidět v obou zvolacích větách. Pokud bychom chtěli obsah obou vět 

vyjádřit běžným současným jazykem, řekli bychom nejspíš „Skvělý Bedřich Smetana 

zkomponoval dílo Má vlast!“ a právě v tomto momentě docházím k závěru, že jde 

i o parcelaci věty, protože přirozeně bychom dvě věty v replice sloučili do jedné. 

Zde tvůrci však zvolili parcelaci, aby muž vykřikující na ulici snadněji zaujal 

kolemjdoucí, což se jistě může spíše podařit za vykřikování krátkých hesel 

než za vykřikování celých vět, protože krátká hesla jsou údernější. Povšimněme si také 

nahrazení slova slovutný za skvělý. Tento výraz jsem užila proto, že výraz slovutný 

bychom dnes pravděpodobně nepoužili, jedná se o archaismus, výraz zastaralý.  

 

Stylistická rovina 

Styl reklamy je prostěsdělovací. První replika odpovídá na předcházející fiktivní 

repliku, kterou si příjemce reklamního sdělení musí sám domyslet, z kontextu je však 

nevyřčená replika velmi dobře a jednoduše čitelná. Muži, kteří přijeli za Bedřichem 

Smetanou, ho nejspíš požádali o sepsání dalšího opusu, jež by vstoupil mezi světově 

známá díla.  

     Celá reklama má působit autenticky, z doby, v níž Bedřich Smetana komponoval 

(jedná se o druhou polovinu 19. století), a tomu je přizpůsoben i jazyk, i když je to 
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zřetelné jen ve dvou replikách. Ostatní repliky by mohly být stejně tak zasazeny 

do současnosti.   

 

4. 4 Srovnání a shrnutí 

Stejně jako u vybraných reklam mobilních operátorů, i u vybraných reklam 

na alkoholické nápoje se dá usoudit, v jakých reklamách je nejméně kladen důraz 

na jazyk. V tomto oddílu to jsou reklamní spoty na vodku Amundsen. Tyto reklamní 

spoty se zaměřují spíše na získání pozornosti za pomoci vizuální stránky, nabízejí 

nevšední záběry na polární pustiny a snaží se tak vyvolat nevšední pocity. Jazyk se 

v reklamních spotech na vodku Amundsen objevuje jen málo, zato je však kladen důraz 

nejen na obsah, ale také na formu sdělení (např. užití metafory dokonale vybroušený 

klenot, kterým je míněna nový design lahve).  

     Reklamám na vodku Amundsen nelze odepřít výjimečné provedení spotu Destilere 

po jazykové stránce, tedy předložit českým příjemcům spot v norském jazyce, který je 

od toho českého od základu odlišný. V českém jazyce byly ke spotu přidány titulky tří 

opakujících se slov, z nichž se skoro celý spot skládal. 

     Tvůrci reklam na Fernet Stock zřejmě přisoudili jazyku užitému ve spotech větší 

váhu než tvůrci reklam na vodku Amundsen. Tvůrci také vsadili na zvukovou stránku, 

na důraz kladený na určité mluvené pasáže, takže si můžeme všimnout gradace 

ve zvukové rovině, emoce jsou u těchto spotů vyvolány tónem hlasu, zřetelné je to 

zejména ve spotu Dovolená na Lipně, kdy je žena rozhořčená a nespokojená 

s dovolenou, kterou muž zařídil, proto k němu promlouvá nepříjemným tónem. Stěžejní 

myšlenka spotů však zůstává na mimojazykové úrovni – pít Fernet Stock je dobré, může 

to být vyřešení problému. Právě ve spotu Dovolená na Lipně je příjemci nastíněna 

hádka, nepříjemná situace, ve spotu ji muž vyřeší tak, že ženu vypustí jako nafukovací 

míč. Nepříjemná situace je tím zažehnána. V reálném životě je nepříjemná situace podle 

tvůrců zažehnána tím, že muž odejde a pije s jiným mužem Fernet Stock. 

     Největší důraz na formu a obsah mluvené slova kladli podle mého názoru tvůrci 

reklamních spotů na Pilsner Urquell. Jednak vytvářejí květnané věty a souvětí, např. 

užitím několikanásobného přívlastku (správná zlatavá barva, unikátní aerodynamický 

vůz, první světlý ležák), také neobvykle užívají dvě vyprávěcí roviny v jednom spotu 

(er-forma a ich-forma), do reklamy, jež se odehrává v 19. století vsunou repliky 
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v jazyce, který češtinu užívanou v 19. století připomíná neobvyklým slovosledem (opus 

vlastenecký, slovutný) a zastaralou vazbou verba a genitivu substantiva – genitivu 

záporu (ničeho neslyším). 

     Ve vybraných reklamních spotech na alkoholické nápoje si můžeme povšimnout více 

aktualizačních prostředků v rovině syntaktické a stylistické, než tomu bylo v reklamních 

spotech mobilních operátorů, jejichž tvůrci se soustředí spíše na výjimečnost roviny 

lexikální, případně morfologické. Ve spotech propagujících alkoholické nápoje často 

nebyla žádná odchylka od normy v rovině lexikální a morfologické. Velmi často se 

ve spotech objevuje elipsa, apoziopeze (motivovaná i nemotivovaná), méně často 

parcelace, v jednom případě paralelismus a předsunutí (obojí bylo velmi výrazné). 

Těmito způsoby se pravděpodobně tvůrci snaží o napětí, o důraz na určité pasáže.  
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5. Reklamy na bankovní a jiné finanční služby 

5. 1 Fio Banka: Obdivný povzdech      

Fio banka – Investice 

Popis: U baru sedí dva kamarádi a mluví spolu. Jeden z nich objedná obyčejnou vodu 

pro dívku opodál a druhý se diví, proč jen vodu, ne nějaké lepší pití. Dívka nakonec 

přijde k mužům a navazuje s nimi kontakt. 

Mluvené slovo: 

 Muž 1: To jsou panoramata. (reaguje na dívky kolem) 

 Muž 2: Ale naše akcie tady… 

 Muž 1: Když chceš uspět, musíš investovat.  

 Muž 2: Vždyť nemáš co. 

 Barman: Co si dáte? 

 Muž 1: Jednu vodu pro támhletu štiku. 

 Muž 2: Vodu? 

 Muž 1: Existuje snad nějaká minimální cena drinku, když chceš sbalit holku? 

Mi říkej něco o akciích.  

 Muž 2: Fíjo! (nasadí si brýle a zhodnotí tak dívku, která přišla k nim) 

 Hlas (ženský): Investory neomezujeme minimální částkou. Fio banka. 

 

Fio Banka ve spotech, které jsou součástí reklamní kampaně, jež je snadno 

zapamatovatelná díky povzdechu „fíjo“, využívá známých tváří dvou herců – Jiřího 

Mádla a Marka Daniela, stejně jako u jiných reklam (např. T-Mobile a Vojtěch Kotek 

s Jakubem Kohákem, Vodafone a hlasy herců Pavla Lišky a Jiřího Macháčka) jde 

o zaujetí příjemce. 

    V tomto spotu je znázorněn společenský stereotyp, který můžeme vidět jak v reálném 

životě, tak například v mnoha filmech a seriálech. Tímto stereotypem je situace, kdy se 

muž se ženou seznamuje tak, že jí nechá po barmanovi poslat pití. 
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Zvuková rovina 

Tvůrci reklamní kampaně, jejíž součástí jsou spoty „s obdivným povzdechem“, využili 

zvukové podobnosti názvu banky (Fio banka) s právě s běžně užívaným povzdechem 

(fíjo, často také fíha). Zvukovou kulisu spotu tvoří klubová hudba. 

     Jedinou odchylkou od ortoepických norem je výraz támhletu, resp. prodloužení 

prvního vokálu, která je ve spisovné formě krátká. 

 

Lexikální rovina 

Pozastavit se můžeme u výrazu tamhletu (pro tamhletu štiku). Jde o ukazovací zájmeno, 

které má za úkol i lokalizovat daný objekt, a to svou částí tam. Vyplývá z něj, že objekt 

není bezprostředně blízko mluvčího. 

     V první replice se můžeme pozastavit u užití výrazu panoramata. První, co by 

zřejmě příjemce napadlo, kdyby neměl k dispozici vizuální kontext, by byl výhled 

na krajinu. Ve spotu jde také o výhled, ovšem o výhled na slečny v klubu. Myslím, 

že tento jev můžeme označit za metonymii. 

     V šesté replice objednává jeden z mužů u baru vodu pro ženu stojící opodál 

a označuje ji za štiku. I zde se jedná o metonymii. Nejde o vnější podobnost (není to 

tedy metafora), spíše o vnitřní souvislost. Můžeme najít spojitost voda – štika (tedy 

voda a ryba, k rybám voda patří) a spojitost žena – štika (žena bude pít vodu, voda je jí 

tímto mužem určena, objednána). 

     V osmé replice si povšimněme expresivního slovního spojení sbalit holku. Sloveso 

sbalit není ve svém denotátu expresivního charakteru, nicméně konotát se expresivním 

stává. V tomto případě mluvíme o expresivitě adherentní (pouze jedna část nabývá 

expresivního příznaku, expresivita vzniká změnou významu slova)
86

. Spojení sbalit 

holku chápeme jako navázat vztah s dívkou. Užitím expresivní repliky chtěli tvůrci dle 

mého názoru navodit atmosféru reálného rozhovoru dvou mladých mužů, aby měl 

příjemce pocit, že nejde jen o reklamu, ale o realitu.   

     Dochází zde k užití citoslovce, jde o zmiňovaný obdivný povzdech, který má 

připomenout název bankovního ústavu, jehož služby reklamní spot propaguje. 
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 JELÍNEK, Milan. Lexikologická a stylistická studie o expresivitě slova. In: Naše řeč [online]. 1963 

[cit. 2014-03-23]. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4942 
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Morfologická rovina 

V morfologické rovině nejsou žádné odchylky od norem. 

 

Syntaktická rovina 

Ve druhé replice nacházíme apoziopezi nemotivovanou, výpověď je přerušena 

replikou druhého muže a zůstává nedokončena. Tento jev je běžný v dialogu v situaci, 

kdy jeden účastník komunikace nenechá domluvit druhého a přeruší jeho výpověď 

svojí. 

     Ve spotu nacházíme i elipsu, a to ve čtvrté replice (Když chceš uspět, musíš 

investovat. – Ale vždyť nemáš co investovat.) a také v sedmé (Ty jí objednáváš vodu?) 

a osmé (Ty mi říkej něco o akciích.) Elipsy dodávají dialogu na přirozenosti, dochází 

k úspornému vyjádření, podle této struktury by dle mého názoru probíhal rozhovor 

i v reálném životě.  

 

Stylistická rovina 

Styl reklamy je prostěsdělovací, celý spot je tvořen dialogem a jednou replikou určenou 

třetí osobě (barmanovi). Poslední replika je replika mluvčí, která není součástí děje. 

Jazyk je zde užit spisovný.  

 

Fio banka – Hypotéka 

Popis: Na gauči v klubu sedí muž s letuškou a mluví spolu. 

Mluvené slovo: 

 Muž: Zejtra mi vodletíš, když ti to neřeknu, takže já ti to řeknu. Chci s tebou 

strávit celej život.  

 Letuška: Vieš, Kájo, ty jsi strašně zlatý chalan, ale já nechcem žádné záväzky.  

 Muž: Jaký závazky? Svatba, domeček, v létě Mácháč, v zimě Tatry. Není 

závazek jako závazek. Představ si ty malý Čechoslováčky…  

 Letuška: Vieš čo? … Hej.  

 Muž: Hej? 

 Letuška: Áno, zlatko.  

 Muž: Fíjo… 

 Hlas (ženský): Když závazek, tak hypotéka od nás. Fio banka. 
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Zvuková rovina 

I tento spot je podbarven klubovou hudbou. Po zvukové stránce zaujme příjemce 

sdělení i kombinace českého a slovenského jazyka (muž je Čech, žena je Slovenka, ale 

v jedné chvíli i muž mluví slovensky). Kombinace českého a slovenského jazyka 

v reklamě se odvozuje od jiných spotů této kampaně. V jednom ze spotů muž říká 

letušce, o kterou se zajímá, že podniká v mezinárodních vztazích (zde můžeme opět 

vidět více významů – mezinárodní vztahy jako oblast podnikání, mezinárodní vztahy 

jako vztahy lidí, z nichž každý je jiné národnosti), ona mu odpovídá, že může žít jen 

s někým flexibilním. Pointa je taková, že Fio Banka ve spotu nabízí možnost 

pro podnikatele (muž je podnikatel) provádět česko-slovenské platby zdarma. Tyto 

platby mezi dvěma státy jsou výhodné, není v nich žádný problém. Tím jako by tvůrci 

reklamy naznačili i to, že stejně tak jako není bariéra mezi Českem a Slovenskem, 

pokud jde o mezinárodní platby, není bariéra ani v osobním vztahu Čecha a Slovenky.  

     Dvojice českého podnikatele a slovenské letušky provází příjemce reklamního 

sdělení několika dalšími spoty, tvůrci reklamy využívají toho, že slovenština je sice 

cizím jazykem, jazykem jiného národa, ale většina Čechů mu rozumí, porozumí tedy 

i replikám v reklamě. Tím, že Slovenka v reklamě mluví slovensky, protože je to její 

rodná řeč, dodává reklamnímu spotu na autenticitě.  

     Velmi výrazné je užití tzv. protetického v v první replice (vodletíš). Tvůrcům šlo 

podle mého názoru o navození příjemcova pocitu, že nejde jen o děj v reklamě, ale že je 

zobrazována realita. Toho zde tvůrci dosahují především za pomoci užitých jazykových 

prostředků, např. protetického v, které se v mluveném projevu běžně objevuje a jde 

o prohřešek vůči ortoepickým pravidlům. Protetické v se objevuje nejčastěji právě 

ve slovech, která začínají vokálem (odletíš – vodletíš, okno – vokno, oheň – voheň atp.).  

 

Lexikální rovina 

Kromě toho, že se v lexikální rovině ve spotu objevují slovenské výrazy (vieš, chalan, 

nechcem ve smyslu „nechci“, záväzky a hej ve smyslu „ano“, áno) a neobvykle 

i citoslovce (fíjo), bez povšimnutí nenecháme ani výraz Mácháč (výraz vznikl 

univerbizací ze spojení Máchovo jezero) a zdrobnělinu Čechoslováčci (jedná se 

o deminutivum výrazu Čechoslováci) a zlatko (deminutivum výrazu zlato, dle mého 
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názoru by s ním operoval spíše Slovák, ale není vyloučené, že i Čech). Výrazy vzniklé 

univerbizací mají vyjádření zkrátit a udělat ho ekonomičtější. Užití univerbizace 

v reklamě má dle mého názoru přiblížit realitu zobrazovanou v reklamě té realitě, v níž 

žije příjemce reklamního sdělení. Vhodným prostředkem pro dosažení tohoto přiblížení 

jsou jazykové prostředky. Proto tvůrci používají v reklamách prostředky, které se běžně 

objevují v komunikaci. 

     O tom samém můžeme, myslím, hovořit i v případě užití deminutiv. Deminutiva, 

slova zdrobnělá a citově kladně zabarvená, používáme obvykle v soukromých nebo 

intimních rozhovorech. Jeden takový rozhovor příjemce slyší z tohoto reklamního spotu 

a je schopen si uvědomit, že mezi dvěma lidmi, kteří spolu takto mluví, nějaký bližší 

vztah je.  

 

Morfologická rovina 

Kvůli rovině morfologické vidíme v přepisu spotu i nespisovné tvary slov. Konkrétně se 

jedná o tyto: zejtra, vodletíš, celej, jaký (závazky), malý (Čechoslováčky). Všechny jevy 

jsou běžné pro mluvený projev. V prvním případě se jedná o obecněčeské nahrazování 

ej za í/ý (jedná se o tzv. diftongizaci), ve druhém případě hovoříme o tzv. protetickém 

v, které je patrné i ve zvukové rovině, ve třetím a čtvrtém případě je užit tvar adjektiva 

pro singulár, avšak rozvíjená substantiva jsou v plurálu.     

 

Syntaktická rovina 

I v tomto spotu je využita apoziopeze (v tomto případě motivovaná, což není zřejmé 

z přepisu, ale při poslechu mluveného slova ve spotu). Také zde kontrastují dlouhé 

a velmi krátké promluvy, např. první tři repliky jsou delší, ale od čtvrté repliky hovoří 

účinkující heslovitě (Vieš čo, hej; áno, zlatko; fíjo). Až poslední replika, jež patří 

mluvčí, která není součástí děje, je opět delší.  

 

Stylistická rovina 

Analýza zvukové, morfologické, lexikální a syntaktické roviny jazyka užitého v tomto 

spotu přímo ukazuje na to, že jde o prostěsdělovací styl (konkrétně jde o formu dialogu, 

užití protetického v, nespisovnost založenou na morfologických odchylkách, o užití 

deminutiv a univerbizace).   
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5. 2 Air Bank: I banku můžete mít rádi 

Air Bank – spot Ceník Air Bank 

Popis: Prostředí reklamních spotů společnosti Air Bank je vždy stejný. Divák vidí 

jednoho úředníka u stolu vlevo, druhého vpravo. Úředník vlevo patří do „normální“ 

nebo „běžné banky“ (zde označen jako NB), úředník vpravo pracuje u Air Bank (zde 

označen jako AB). Vedou spolu dialog, z něhož v každém reklamním spotu vyjde jako 

vítěz úředník z Air Bank.  

     V tomto spotu čte úředník z běžné banky velkou, obsáhlou knihu.  

Mluvené slovo:  

 AB: Co to čtete? Dostojevského? 

 NB: Nenene, ceník. Nádherný, že? 

 AB: Ceník… Podívejte se na náš. (ukazuje jeden papír) Ceník Air Bank se vejde 

na jednu stranu. 

 NB: Na jednu stranu? 

 AB: No, to úplně stačí. Kdo by taky čet´ ten váš román? 

 NB: Právě že nikdo. O to přece jde. (zlomyslný smích) 

 AB: (mávne rukou a úředníka běžné banky zavalí reklama Air Bank) 

 Hlas (mužský): Náš ceník je přehledný a vejde se na jednu stranu. Zkuste 

změnu. 

 AB: Air Bank. I banku můžete mít rádi. 

 

Air Bank si svého úředníka ve spotech této reklamní kampaně vystylizovala jako 

mladého, štíhlého, na pohled úspěšného a spokojeného úředníka, který není nucen 

nabízet zákazníkům služby, které by nebyly výhodné pro obě strany. Tento mladý muž 

(jedná se o herce Tomáše Měcháčka) se vždy utkává ve slovním souboji se starším, 

zavalitějším a nesympatickým úředníkem, kterému podle prezentace na dobru 

zákazníků nezáleží.  

     Každý spot je zakončen stejně, a to replikou mluvčího, který není součástí děje. Jeho 

replika shrnuje stěžejní myšlenku, ideu reklamního spotu, dochází k vysvětlení, proč byl 

vlastně onen dialog mezi úředníky veden. Po ní má ještě repliku úředník z Air Bank, 

vždy vyřkne claim reklamní kampaně: „Air Bank. I banku můžete mít rádi.“ Dává tím 
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najevo, že Air Bank si je vědoma toho, že jednání s bankami pro lidi často není 

příjemné, možná se bojí právě nečitelného malého písma ve smlouvě, zvláštních 

dodatků a nesrozumitelnosti podmínek. Zároveň ale dodává, že Air Bank taková není 

a se zákazníky jedná takovým způsobem, že ji možná začnou mít rádi.  

 

Zvuková rovina 

Ve zvukové rovině nejsou žádné odchylky od norem. 

 

Lexikální rovina 

Z hlediska lexikálního je ve spotu vše v normě, až na jeden výraz (čet´ - viz 

Morfologická rovina) je mluvené slovo ve spotu tvořeno spisovným jazykem.  

 

Morfologická rovina 

V morfologické rovině nacházíme pouze jednu odchylku, a to zkrácení slova četl 

do tvaru čet´ v páté replice. I k tomuto jevu dochází kvůli ekonomičnosti výpovědi, 

protože slovo se takto krátí o jednu slabiku (vynechává se slabikotvorné l). Děje se tak 

v běžné komunikaci, takto tvořené tvary jsou ovšem nespisovné.  

 

Syntaktická rovina 

Už v první replice se setkáváme s elipsou, a to ve druhé větě (Co to čtete? 

Dostojevského? – Co to čtete? Čtete Dostojevského?). Jak již bylo řečeno, elipsa neboli 

výpustka je běžným prostředkem úsporného vyjadřování, není tomu jinak ani v tomto 

dialogu. Je zvolena úspornější a také autentičtější výpověď. Elipsa je užita ještě 

ve čtvrté (Na jednu stranu? – Ceník Air Bank se vejde na jednu stranu?) a šesté replice 

(Právě že nikdo. – Právě že náš ceník nečte nikdo.) 

     V tomto spotu se setkáme i s parcelací, a to ve třetí replice (Ceník… Podívejte se 

na náš.). Mohlo by se zdát, že jde o motivovanou apoziopezi, v tomto případě je ale 

ze zvukového záznamu zřejmé, že jde právě o parcelaci (dalo by se totiž jednoduše říci 

„Podívejte se na náš ceník.“), důraz na slově ceník by ovšem nebyl tak velký, jaký ho 

tvůrci zřejmě chtěli mít.  

     Zajímavé je v tomto spotu i využití deiktického slova v páté replice (Na jednu 

stranu? No, to úplně stačí.). Deiktické slovo to zde odkazuje na téma předchozí věty 
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a sděluje příjemci, že na zpoplatněné služby Air Bank stačí ceník dlouhý jednu stranu. 

Toto deiktické slovo je větě z toho důvodu, aby ve druhé větě mluvčí nemusel opakovat 

člen, který je kontextově pochopitelný (Na jednu stranu? – Ceník na jednu stranu/to 

úplně stačí.)   

     Celý dialog je velmi provázaný. Odkazování na předchozí výpovědi můžeme najít 

i v šesté replice (Právě že nikdo. O to přece jde. – Jde právě o to, že náš ceník nikdo 

nečte.).  

 

Stylistická rovina 

Reklamní spot je opět realizován v prostěsdělovacím stylu za pomoci dialogu. V tomto 

spotu je užit výhradně spisovný jazyk (kromě jednoho uvedeného případu), což opět 

trochu odporuje myšlence nepřipraveného mluveného projevu, ale na druhou stranu 

ukazuje, že úředníci spolu komunikují v profesní záležitosti na jisté vyšší, 

reprezentativní úrovni, kterou s sebou spisovný jazyk nese.  

 

Air Bank – Vysoký úrok na běžném účtu 

Popis: Klasická situace, pohled na dva úředníky. Úředník z Air Bank sedí na kulise, 

na níž je nápis „1,8% na běžný účet“. Přispěchá k němu úředník z „normální banky“ 

a komunikují spolu. 

Mluvené slovo: 

 NB: Haló, mladíku, tak tohleto! To je faul. 

 AB: Myslíte vysoké úroky na běžném účtu? To není faul. To je gól. 

 NB: Ale vždyť my, bankéři, přece kopeme za jeden mančaft. Máme stejnou 

taktiku. Jasný? A když si ňáká ba-banka začne dělat, co chce, tak… Tak ji prostě 

vy-vystřídáme!  

 AB: Jenom aby vás nevystřídali klienti. 

 NB: Ale co-co-co-co-couvačka, kamaráde. Jo? A ba-ba-ba-bacha na zranění. 

 Hlas (mužský): Jen u nás máte vysoký úrok i na běžném účtu. Převeďte si 

běžný účet k nám.  

 AB: Air Bank. I banku můžete mít rádi. 
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Další z řady spotů reklamní kampaně Air Bank propaguje možnost vysokého úvěru 

na běžném účtu. Hlavní myšlenku (tuto) se dozvídáme opět z předposlední repliky 

od mluvčího, jenž není součástí děje. Poslední replika je stejná jako v předchozím spotu 

(a ve všech ostatních z této kampaně) a jde o claim. 

  

Zvuková rovina 

Ve zvukové rovině zaujme příjemce sdělení rozrušení, které je znát v hlase úředníka 

z běžné banky. Právě se dozvěděl o tom, že Air Bank nabízí svým klientům výhodu, což 

ho pobouřilo. Postupně jím začíná cloumat vztek, ale i nervozita, protože si zřejmě 

uvědomuje, že Air Bank by mohla být lepší a běžná banka by mohla přijít o zákazníky. 

Tyto pocity se odrážejí v jeho hlase, proto začne i koktat. V kontrastu k tomu jsou 

postaveny promluvy úředníka z Air Bank, ty jsou vedeny v naprostém klidu.  

 

Lexikální rovina 

V lexikální rovině může, ale nemusí příjemce zaujmout užití výrazu mančaft. Výraz se 

v češtině vyskytuje také v podobě manšaft a jedná se o germanismus mannschaft, 

v překladu „mužstvo“ nebo „tým“
87

. Výraz nemusí zaujmout, protože je dokonale 

zdomácnělý, přesto zaujmout může, a to zvláště příjemce, který umí alespoň trochu 

německy. Napovídá tomu například koncovka –schaft (v češtině -čaft nebo –šaft), která 

je v němčině typická pro substantiva hromadná. Výraz mannschaft (mužstvo) je složen 

ze dvou slov, a to mann (muž) a schaft (přípona typická pro hromadná substantiva 

v němčině). Ze znění tohoto slova je tedy patrné, že jde o germanismus. Zároveň také 

patří do sportovního slangu, do kterého jsou promluvy v tomto spotu laděny. Oba 

mluvčí užívají slangové výrazy (výrazy z oblasti sportu), tím je navozena atmosféra 

běžného dialogu dvou lidí, kteří se baví o sportu a jejich slovní zásoba vypovídá o tom, 

že jsou do sportu zasvěceni. Přenesení jazykových prostředků hovoru  ze sektoru 

bankovního do sportovního může být také vedeno snahou přiblížit jinak nefamiliérní 

prostředí banky do prostředí, které určitá cílová skupina může za familiérní považovat, 

například prostředí sportu. 
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 KLOBOUKOVÁ, Pavla. Germanismy v běžné mluvě dneška. Brno, 2006. Dostupné z: 
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Morfologická rovina 

Odchylkou od morfologických norem je výraz ňáká (spisovný výraz nějaká). Jedná se 

o obecněčeský výraz, slovo je zkráceno o jednu slabiku, a to z důvodu ekonomičnosti 

vyjádření, avšak ekonomičnost je zde na úkor spisovnosti. Tato forma je v mluvených 

projevech používaná běžně. V tomto reklamním spotu má však ještě jiný význam. 

Podoba mluveného projevu „zlého“ úředníka zde odráží jeho náhlou nejistotu 

a nepřipravenost. Jeho projev je spisovný, tím pádem na určité vyšší úrovni (neboť 

spisovný jazyk je považován za reprezentativní podobu národního jazyka), avšak jen 

v situaci, kdy si je úředník jist tím, co říká, pravděpodobně má připravené argumenty, 

které však, jak zjišťuje, najednou nestačí. Jakmile ho úředník z Air Bank zaskočí a „zlý“ 

úředník ztrácí kontrolu nad komunikační situací, není si jist svými argumenty, přechází 

jeho projev k nespisovné formě (couvačka) a dochází k morfologickým odchylkám 

od norem (co-co-co-co-couvačka, ba-banka, ba-ba-ba-bacha), které jsou však 

v mluveném projevu patrné především ve zvukové rovině.  

 

Syntaktická rovina 

V první replice si můžeme všimnout parcelace věty (Haló, mladíku, tak tohleto! To je 

faul. – Haló, mladíku, tak tohle/tohleto je faul.) Užitím ukazovacího zájmena tohleto 

dochází ke zdůraznění obsahu věty, která následuje. Zájmeno je zástupné pojmenování 

toho, co se mluvčí chystá sdělit.  

     Najdeme zde i oslovení účinkujícího, nikoli příjemce. Oslovení účinkujícího, které 

v reklamách nebývá časté, zdůrazňuje, komu je v promluvě určena vyřčená myšlenka. 

Z oslovení mladého člověka tímto způsobem dle mého názoru vyplývá pocit 

nadřazenosti mluvčího pramenící z toho, že je starší (mladší muž by se k němu měl 

chovat uctivě, slušně s ním jednat a neodporovat mu).  

     Ve spotu vidíme i přístavek, což také není v reklamních spotech obvyklé (Ale vždyť 

my, bankéři, přece kopeme za jeden mančaft.). Jde o specifikaci podmětu my, který je 

vyjádřením obecným. 
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Stylistická rovina 

Styl spotu je prostěsdělovací, slovní zásoba v reklamě je laděna do sportovního slangu 

(faul, gól, mančaft, vystřídáme, couvačka, zranění). Tím se odlišuje od jiných reklam 

Air Bank. Je užita spisovná i nespisovná forma češtiny. 

     Objevuje se zde i poměrně málo využívaná řečnická otázka (Myslíte vysoké úroky 

na běžném účtu? To není faul.) Naopak hojně využívanou apoziopezi najdeme ve spotu 

také, a to motivovanou. Právě užitím apoziopeze je třetí replika odrazem pocitů 

a myšlenek toho, kdo ji pronáší (jde o úředníka z běžné banky) – nedokončuje výpověď, 

aby vytvořil napětí, nýbrž koktá, zadrhává se. Je vidět zaskočení, nejistota, nervozita, 

neschopnost souvislého projevu. Naopak úředník z Air Bank si je jistý tím, co říká, 

proto je jeho jazyk spisovný a plynulý, bez zadrhávání.  

 

5.3 GE Money Bank: V hlavní roli kocour 

Reklamní kampaň GE Money Bank, v níž se ve spotech objevuje kocour, bude 

pravděpodobně tím případem, kdy si reklama sice získá pozornost příjemce, zaujme ho 

tím, že obdaruje zvíře (líného kocoura) schopností vyjadřovat povětšinou ironické 

myšlenky artikulovanými zvuky, avšak není jisté, nakolik příjemce vezme v potaz, čí 

služby a produkty reklama nabízí. Jde spíše o reklamy, které pobaví. Jejich primární 

funkce – zaujmout, nalákat, prodat, udržet si spotřebitele – zůstává otázkou. 

     Kocoura dabuje známý český herec Marek Taclík. 

 

Vánoce 2013, GE Money Bank - Expres půjčka 

Popis: Jsou Vánoce. Záběr na kocoura, na sněhuláka, potom na horskou chatu, 

na několik lidí, kteří se koulují sněhem. Málem trefí kocoura, on jen těsně uhne. Zimu 

nesnášející zvíře chce vypít mléko z misky, je ovšem zamrzlé a jemu k misce přimrzne 

jazyk. 

Mluvené slovo: 

 Kocour: Existuje jediná věc horší než horská chata. Horská chata v zimě.  

 Muž: (hodí po kocourovi kouli) Tu máš, chytej! 

 Kocour: Hahaha. Doufal jsem, že letos nezbyde na to, sem jet, když si páníček 

vzal tu Expres půjčku. Bohužel se ukázalo, že u GE se o Vánocích splácet 

nemusí. (lízne si mléka) Mmm! (reaguje na přimrzlý jazyk) No, nazdar. 
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 Hlas (ženský): S GE o Vánocích splátky neřešte. Každé Vánoce je zaplatíme za 

vás jako dárek. GE Money Bank. 

 

Zvuková rovina 

Ve zvukové rovině se nejvíce odráží celkové ladění reklamního spotu, právě z ní je 

možné poznat, že celá otráveně pronesená kocourova promluva je míněna ironicky. 

Poslední dvě věty jsou navíc vyřčeny tak, že je patrné, co se kocourovi stalo (tedy to, že 

mu přimrzl jazyk k misce – dochází k výslovnosti s vyplazeným jazykem). Tím je také 

reklama humorná.  

 

Lexikální rovina 

Přestože hlavním mluvčím je zvíře a dalo by se tím pádem očekávat, že se v jeho 

promluvě vyskytnou výrazy tomu odpovídající, je tomu tak pouze v jednom případě. 

Jedná se o výraz páníček, které používáme výhradně ve spojitosti ke zvířatům a které je 

deminutivem výrazu pán. Tímto pojmem vyjadřujeme přináležitost zvířete k takto 

označené osobě. Zbytek slovní zásoby užité ve spotu je spojena čistě s lidskými 

záležitostmi – pobyt na horách, finance, splátky. Právě to, že zvíře vypovídá o něčem, 

čemu v realitě nemůže porozumět, je humorné.  

     Dvě věty ve třetí replice jsou neobvykle tvořeny citoslovci, a to citoslovci smíchu 

(ovšem ironického – hahaha) a citoslovcem rozmrzelosti (mmm). Poslední věta 

v poslední replice je tvořena povzdechem (no, nazdar). Kocour tímto způsobem 

vyjadřuje své pocity. V prvním případě je to ironie, objevuje se tedy rozpor mezi tím, co 

kocour říká, a tím, co si myslí. Vyjadřuje sice citoslovce smíchu, rozhodně mu 

ale situace nepřijde vtipná. Ve druhém případě dává najevo svou rozmrzelost 

a nepříjemný pocit z reality – z toho, že mu přimrzl jazyk k misce s mlékem. 

V posledním případě jde o povzdech, kocour jím reaguje na onu realitu, jazyk přimrzlý 

k misce, výrazem, který běžně užívají lidé v situacích, kdy zjistí, že se stalo něco 

nepříjemného, něco je zaskočilo a podobně.  

 

Morfologická rovina 

V morfologické rovině nejsou žádné odchylky od norem. 
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Syntaktická rovina 

V syntaktické rovině opět najdeme elipsu, a to hned v první replice: Existuje jediná věc 

horší než horská chata. Horská chata v zimě. – Existuje jediná věc horší než horská 

chata. Je to horská chata v zimě. 

     První ze dvou souvětí ve třetí replice má neobvyklou konstrukci. Domnívám se však, 

že konstrukce je záměrná, aby alespoň forma výpovědi napovídala tomu, že mluvčím je 

zvíře (zvláštní je už to, že vůbec mluví, natož aby tvořilo souvětí naprosto plynulá). 

Konstrukce není chybná, jen by pravděpodobně vypadala jinak, kdyby mluvčím byl 

člověk: Doufal jsem, že letos nezbyde na to, sem jet, když si páníček vzal tu Expres 

půjčku. - Doufal jsem, že letos nezbyde na pobyt na horách, když si páníček vzal tu 

Expres půjčku. V replice je tedy předmět vyjádřen větou vedlejší předmětnou.  

 

Stylistická rovina 

Styl užitý ve spotu je prostěsdělovací, jazyk je spisovný. Stěžejní je v něm kocourův 

monolog, vedlejší je replika muže, jenž po kocourovi hodí sníh. Ve výpovědi kocoura je 

užito jiného úhlu pohledu, než je ten přirozeně lidský. Kocour si myslí, že na pobyt 

na horách zbyly peníze bohužel, jeho pán je ale jistě rád, že kvůli splátkám nemusí 

pobyt na horách oželet. Hodnotová orientace obou aktérů je tedy dána do protikladu. 

Výsledkem je nejen humorná situace, ale také fakt, že se kocourovým negativistickým 

přístupem posiluje pozitivní sdělení, a tedy síla reklamní persvaze.  

 

GE Money Bank – Kocourova předsevzetí: Akvárko 

Popis: První scéna paroduje klasickou scénu se lvem před začátkem filmu (od americké 

mediální společnosti Metro-Goldwyn-Mayer), z kolečka místo lva vykoukne kocour, 

místo lvího řevu mňoukne, nad ním je umístěn nápis GE Mňau Bank. Následuje záběr 

akvária, v němž plave klasická akvarijní rybka. Kocour přijde k akváriu a mluví 

k rybce. Potom po ní chňapne, ale nakonec souboj skončí kocourovým debaklem. 

V posledním záběru má zavázanou packu. 

Mluvené slovo: 

 Kocour: (důvěrně) Nazdar, maličká! Tak ty seš tady nová, jo? Prej pyraňa, 

chm… Tak pojď, pohrajem´si… Aaa! Aaau! (zatvrzele) Tak akvárka už si 

všímat nebudu. 
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Tato reklama může příjemce poněkud zaskočit, protože nenabízí nic konkrétního a na to 

není mnoho diváků/příjemců zvyklých. Jedná se o tzv. značkovou reklamu, kterou jsem 

popsala v teoretické části této práce. Reklama nemá za úkol propagovat konkrétní 

produkt nebo službu, ale udržet na vyšší úrovni image společnosti, na jejíž zakázku byl 

spot vytvořen. Reklamní kampaň, kterou nasadila GE Money Bank do médií na konci 

roku 2013, měla pobavit, naladit příjemce sdělení na sváteční čas, čas bilancování 

nad uplynulým rokem a čas, kdy si lidé dávají předsevzetí.  

 

Zvuková rovina 

Ve zvukové rovině je opět zapracována velká část humoru celého spotu. Kocourovi je 

v promluvě přisouzen velmi žoviální tón, což působí vtipně.  

      

Lexikální rovina 

Ani v tomto spotu nechybí citoslovce, které ke zvířeti patří. Prvním je ironický 

povzdech chm, další je dvojí zaskučení kocoura, když je napaden rybou v akváriu (aaa, 

aaau).  

     Další, čeho si můžeme všimnout, je užití nespisovného výrazu akvárko, který vznikl 

zkrácením lexému akvárium. Z původního tvaru je vypuštěn sufix –ium a je nahrazen 

sufixem –ko. Dochází k tomu samozřejmě kvůli ekonomičnosti vyjádření, slovo se 

zkracuje o jednu slabiku.  

     Opomenout nemůžeme ani nespisovný tvar slovesa být ve 2. os. sg. – seš. Rozhodně 

tento tvar nepovažuji v jazykovém a stylistickém kontextu reklamy za chybný, myslím 

ale, že je třeba na něj upozornit vzhledem k tomu, jak rozšířený je mýtus o spisovnosti 

tohoto tvaru.  

     V lexikální rovině najdeme také výraz maličká coby oslovení ryby kocourem. Jedná 

se o deminutivum lexému malá. Podle mého názoru tímto oslovením kocour dává 

najevo svou domnělou převahu a může tomu tak být i v jakékoli jiné promluvě. Zde ale 

přichází nečekané rozuzlení, kdy nad kocourem prokáže svou převahu tvor menší 

a slabší – akvarijní ryba. To je v této konkrétní situaci nečekané. Kocour je tímto faktem 

konsternován, mění názor i způsob a tón promluvy (to je více patrné ve zvukové rovině) 
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a právě do konečné promluvy, kdy si dává předsevzetí, že „akvárka už si všímat 

nebude“, se promítá jeho nová zkušenost.  

 

Morfologická rovina 

V morfologické rovině se v tomto spotu setkáváme se známým jevem, s nahrazováním 

ý ve slovech morfémy ej (tento jev nazýváme diftongizací), tentokrát v pravdivostní 

částici prý – prej. Touto diftongizací se ze spisovného tvaru stává nespisovný, jedná se 

ovšem o jev zcela běžný, obecněčeský.  

     V morfologické rovině dále nacházíme zkrácení slovesa pohrajeme si 

na pohrajem´si. K tomu dochází kvůli ekonomičnosti a přirozenosti vyjádření a také 

pro navození příjemcova dojmu, že jde o nepřipravený mluvený projev.  

  

Syntaktická rovina 

V syntaktické rovině jsou výrazné dvě nedokončené věty, v obou případech se jedná 

o apoziopezi motivovanou (Prej pyraňa, chm… a Tak pojď, pohrajem´si…).  

     Všimnout bychom si měli také užitého nespisovného lexému jo, které z věty 

oznamovací činí větu tázací a vlastně se jeho užitím mluvčí snaží o interakci ze strany 

komunikačního protějšku (Tak ty seš tady nová. – Tak ty seš tady nová, jo?).  

     Za pozornost stojí i užití částice tak v poslední větě kocourovy repliky (Tak akvárka 

už si všímat nebudu.). Podle mého názoru v tomto případě částice tak vyjadřuje 

důsledek právě zažitého (kocour si myslel, že může beztrestně vyndat rybu z vody 

packou, ale najednou si dává předsevzetí, že si akvária všímat nebude, a to proto, že se 

mu to nevyplatilo).  

 

Stylistická rovina 

Styl reklamy je prostěsdělovací, jazyk je užit do jisté míry spisovný, některé výrazy jsou 

však nespisovné, obecněčeské (seš, prej, akvárko).  

 

5. 4 Srovnání a shrnutí 

I v kategorii reklam týkajících se bankovních a jiných finančních služeb se dá 

jednoznačně určit, které reklamy jsou určeny k tomu, aby na příjemce zaútočily pomocí 
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jazykových prostředků, a které naopak mají zaujmout jinými prvky, např. vizuální 

stránkou nebo tím, že v nich účinkuje známá osobnost.  

     Z reklam společností Fio Banka, Air Bank a GE Money Bank dle mého názoru 

nejmenší důraz na jazyk a jeho funkci kladou tvůrci reklamních spotů GE Money Bank. 

Jejich spoty zaujmou spotřebitele tím, že v nich hlavní roli hraje líné, roztomilé zvíře, 

které ironicky a znechuceně komentuje pro člověka líbivé záležitosti (např. reklama 

Horská chata). V těchto spotech je důležitá zvuková stránka a užitý hlas, na jazyk 

samotný a jeho formu tvůrci příliš důraz nekladli.  

     Tvůrci reklamních spotů propagujících Fio Banku se podle mého názoru snažili 

zaujmout především obsazením známého herce/známých herců a také dialogy, které 

jsou ve spotech vedeny. Musíme uznat, že jsou výraznější než repliky v reklamách 

na GE Money Bank a také v nich zaznamenáváme pojmy, které v reklamách na tyto 

služby očekáváme (investice, závazek, hypotéka, akcie, minimální částka atp.), což 

poukazuje na to, že tvůrci mysleli i na služby, které má reklama propagovat.    

     Reklamní spoty Air Bank jsou podle mě pro příjemce přijatelné a velmi dobře 

pochopitelné, jsou v nich vedeny dialogy, v nichž „dobrý úředník“ vítězí nad „zlým 

úředníkem“, sofistikovaně odkazují na takové oblasti, jako je sport nebo literatura, 

v replikách, v mluveném slovu však obvykle není ani náznak odbornosti. S tím, na co se 

snaží reklama příjemce nalákat, se seznamujeme až v replice mluvčí/mluvčího stojícího 

mimo děj, jenž promlouvá na konci spotu, do té doby máme pouze informaci 

na vizuální bázi, že spolu rozmlouvají dva úředníci ze dvou rozdílných bank (jinak je 

tomu třeba ve spotu Absurdní poplatky
88

). Reklamy Air Bank jsou odlehčené, 

ale celkově dle mého názoru nejsou ničím výrazné. Je však nutné připomenout, 

že primárním cílem reklamy není pobavit, ale propagovat zboží a pozitivním směrem 

(z pohledu prodávajícího) změnit nákupní chování příjemce informace. Mezi těmito 

dvěma faktory rozhodně nefunguje přímá úměra „čím zábavnější reklama, tím více 

prodaných produktů/služeb“. 

     Podle mého názoru jsou reklamy týkající se bankovních a jiných finančních služeb 

jazykově podstatně chudší než reklamy předchozích dvou kategorií (reklamy mobilních 

operátorů a reklamy na alkoholické nápoje). Je ale obtížné posoudit, zda to má důsledek 

na nákupní chování příjemce konkrétních reklamních sdělení. 

                                                 
88

 V Air Bank žádné absurdní poplatky nenajdete. In: Youtube.com [online]. 2012 [cit. 2014-02-24]. 

Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=mf6cEC0hXB0 
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Osobně jsem ale hlavně v kategorii reklam na bankovní a jiné finanční služby čekala 

více odborných pojmů, dle mého názoru však převažuje tendence tvůrců neobtěžovat 

příjemce reklamního sdělení příliš konkrétními fakty, nýbrž je reklamou spíše 

pobídnout, aby se o fakta (a například konkrétní čísla, úroky, výnosy a podobně) 

po zhlédnutí spotu začali aktivně zajímat sami.  
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6. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se věnovala užívání jazyka ve vybraných televizních 

reklamách se zaměřením na otázky, jakou roli hraje jazyk, pokud jde o kvalitu reklam, 

jaký jazyk tvůrci reklam užívají, jak s ním zacházejí a nakolik je prvkem, který se podílí 

na důležitých celkových aspektech reklamy (např. jazykový humor). 

     Zajímala jsem se nejprve o to, co to reklama je, a nabídla jsem několik definic. 

Položila jsem si otázku, na jakém principu komunikace reklamní sdělení funguje, poté 

jsem stručně zmapovala historii reklamy a vymezila milník reklamy v Československu 

(později v České republice) po roce 1989, kdy se tvůrci reklamy museli začít zabývat 

takovými pojmy, jako je segmentace trhu nebo cílová skupina.  

     Také jsem zasadila reklamu coby součást marketingové komunikace do schématu 

marketingu a marketingového mixu a uvedla jsem její typy a funkce. Zmínila jsem se 

také o vyvolávání emocí reklamními sděleními, protože právě to by mělo být nedílnou 

součástí reklamy. Jakmile je u příjemce vyvolána emoce, snáze si zapamatuje produkt, 

který mu reklama nabízela, snáze ho reklama přesvědčí, aby si onen produkt koupil.  

     Věnovala jsem se stručně i psychologii reklamy, a to proto, že tvorba reklamy je 

zčásti i psychologie (využívá její poznatky, stejně jako využívá poznatky z ekonomie 

a sociologie). V závěru teoretické části jsem dle svého uvážení rozdělila reklamu 

do sedmi kategorií podle toho, co je jejím předmětem (potraviny včetně alkoholických 

nápojů, alkoholické nápoje, léky ve volném prodeji, kosmetika a hygienické potřeby, 

automobily, bankovní a jiné finanční služby, telekomunikační služby).  

     V praktické části práce jsem provedla analýzu vybraných televizních reklam, 

a to reklam mobilních operátorů (reklamy na telekomunikační služby), reklam 

na alkoholické nápoje a reklam na bankovní a jiné finanční služby. Vybrala jsem si 

vždy tři značky v jedné kategorii a analyzovala jsem dva reklamní spoty od každé 

značky, v jedné kategorii je tedy vždy šest analyzovaných reklam. Celkem jsem 

analyzovala osmnáct reklam. 

     U každé reklamy jsem se zabývala rovinou zvukovou, morfologickou, lexikální, 

syntaktickou a stylistickou, zkoumala jsem, zda tvůrci reklam využívají jazyka 

konzervativně, nebo jsou společně s klienty (společnostmi, které reklamu zadávají) 

otevřeni jazykovým aktualizacím, a pokud ano, jakým.  
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Z analýz vybraných reklamních spotů je zřetelné, že největší důraz na jazyk, který je 

stejně významnou součástí jako hudba, jiné zvuky nebo vizuální podněty, kladou tvůrci 

reklam dvou mobilních operátorů, a to T-Mobile a Vodafone, přičemž nejvýraznější 

jsou v tomto směru reklamní spoty společnosti T-Mobile.  

     Ve spotech společnosti T-Mobile najdeme leckdy velice propracovanou hru 

s jazykem, především v jeho lexikální rovině. Tvůrci těchto reklam nejčastěji využívají 

dvojsmyslu, dále také metafory, elipsy a řečnické otázky. Myslím, že na současném 

českém trhu nemá konkurenci reklamní spot Zadarovy lyže, do něhož autoři vymysleli 

několik jmen fiktivních lyžařských legend, přičemž jména mají zvukovou podobu 

jazyka, kterým by ona konkrétní legenda měla mluvit, a zároveň měla jistý význam 

v češtině (např. Uve Filter – pravděpodobně by jméno patřilo Němci, zní německy 

a v češtině je snadno pochopitelný potenciální význam UV filtr). Spoty tohoto operátora 

jsou vtipné a dokážou si získat příjemce svého sdělení. Otázkou zůstává, zda je toto 

optimální způsob, jak přimět možného zákazníka, aby využíval služby T-Mobile. 

     Spoty společnosti Vodafone jsou také jazykově nápadité a vtipné. I tyto reklamy 

využívají aktualizace v rovině lexikální. Z jejich dílny nelze nepřipomenout spot, který 

zase jiným způsobem výrazně překračuje úroveň jiných. Jedná se o spot Smrček 

a Smrček, v němž je většina slov cizích. Troufám si však říct, že tento spot může 

zaujmout tu část příjemců, kteří jsou schopni sdělení porozumět, druhou část může 

přemíra cizích slov odradit a spotu se nikdy nezasměje, naopak se může třeba cítit 

dotčena.  

     Ve spotech společnosti Vodafone najdeme cizí slova, ale také záměrné vynechávání 

slabik z důvodu ekonomičnosti vyjádření, personifikaci, apoziopezi motivovanou nebo 

metaforu.  

     Spoty mobilního operátora O2 se na rozdíl od dvou předešlých nesnaží příjemce 

rozesmát, snaží se u něj vyvolat pocit naprosté svobody a volnosti. Důraz je kladen 

především na vizuální stránku reklamy, odkazuje mimotextově na hnutí hippies a svou 

revoluci v cenách svých služeb přirovnává k tomuto revolučnímu hnutí. Využívá 

striktně spisovného jazyka a také slov cizího původu, jedno cizí slovo má dokonce 

přímo v názvu služby (Free).  

     Reklamní spoty společnosti O2 se o jazyk opírají jen z malé části, předávají 

informace přímo, bez metafor. Jejich sdělení je srozumitelné a podle mého názoru mají 
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právě takové reklamy největší šanci na to, aby uspěly u zákazníka a prospěch z nich měl 

i jejich zadavatel (mobilní operátor).  

Zatímco reklamy na mobilní operátory se snaží mnohdy pobavit, v reklamách 

propagujících alkoholické nápoje není humor primární, i když součástí reklam bývá. 

Vybrané reklamy na Fernet Stock cílí především na muže, stylizují ho jako pití 

pro správné muže. Reklamy působí jako výzva, aby příjemce pil Fernet Stock, protože 

potom bude tím správným tvrdým mužem.  

     V jedné z vybraných reklam na tento alkoholický nápoj je stěžejní nejen lexikální 

stránka, která je právě nositelem oné výzvy, ale také stránka zvuková, kde dochází 

k citelné gradaci ve sdělení. Důležitý je zde i kontrast zobrazeného a reality – hořkost je 

zde vyobrazena jako kladná vlastnost, v realitě ale hořkost pozitivním obrazem není.  

     Ve vybraných spotech na Fernet Stock se objevily také případy deminutiv, 

intertextuality, dvojsmyslu, řečnické otázky a apoziopeze motivované. 

     Reklamy propagující vodku Amundsen v příjemci vyvolávají pocity nespoutanosti 

a drsnosti, když nabízejí záběry z drsné polární pustiny. V těchto pustinách žijí 

nezlomní lidé a pijí tuto vodku. Pokud chce být příjemce také nezlomný a odolný vůči 

drsnému světu, měl by ji (podle reklamy) pít také.  

     Humor v reklamách na vodku Amundsen takřka není, humorná může být jen třeba 

šestkrát opakovaná fráze Destilujeme. Tvůrci ale přišli zase s něčím originálním, když 

reklamu běžící v České republice vytvořili v norštině. Příběh, který se v reklamě 

odehrává, výrazně nabyl autenticity.  Ve spotech můžeme najít metaforu, paralelismus, 

předsunutí výrazu, apoziopezi motivovanou nebo parcelaci věty.  

     Reklamní spoty, jejichž předmětem je pivo Pilsner Urquell (běžně Čechy nazývané 

Plzeň), se snaží v příjemci vyvolat pocity vlastenectví, přináležitosti k vlasti, nabízí 

odkaz k tradicím. Ve zkratce podle mého názoru říká, že Čech by měl pít Pilsner 

Urquell, aby byl opravdovým Čechem, protože toto pivo (v jejich reklamách) miloval 

Bedřich Smetana nebo Josef Jungmann.  

     Jazykové aktualizace nejsou v reklamách propagujících Pilsner Urquell nijak zvlášť 

citelné, pro představu v nich ale najdeme parcelaci věty, přirovnání, zastaralé výrazy, 

elipsu nebo apoziopezi nemotivovanou.   
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Z vybraných reklamních spotů na mě působí reklamy na bankovní a jiné finanční služby 

nejstřízlivěji. Ač jsem očekávala, že budou spoty plné odborných výrazů, nebo alespoň 

profesní mluvy z oboru, ve vybraných spotech tomu tak není. Domnívám se, že tvůrci 

chtěli prostředí bank a jiných ústavů celkově odlehčit a jen jednou či dvěma krátkými 

větami v závěru říci, co může od té které společnosti potenciální spotřebitel žádat 

a očekávat.  

     Fio Banka zasadila spoty z reklamní kampaně, jež je od ostatních rozeznatelná 

povzdechem „fíjo“, na místo, které s bankou vůbec nesouvisí, a to do baru nebo 

podniku, který na tomto principu funguje. Je otázka, do jaké míry je to přínosné, ale 

podle mého soudu to myšlenky příjemce sdělení odsouvá na místo, které si jen těžko 

spojí nějakým logickým krokem s bankou a bankovními službami. Dialogy jsou vedeny 

přímo či v metaforách na téma financí.  

     Fio Banka vsadila na vyvolání pocitu, že vše je snadné, v oblasti financí neexistují 

překážky, závazek je radost. V jazykové rovině vsadila na užití deminutiv, dále se 

objevuje univerbizace, dvojsmysl, citoslovce, diftongizace a metonymie.  

     Spoty společnosti Air Bank se oproti tomu odehrávají v pomyslných dvou 

kancelářích, přičemž každá patří do jiné banky, ale jsou vlastně na jednom místě a dva 

úředníci od sebe nejsou nijak odděleni. Prostor každého z nich je vymezen nápisem 

s názvem banky a pracovním stolem se židlí. Úředníci se však vyjadřují v metaforách, 

téměř vše je obrazné. Předmět jedné z vybraných reklam zobrazuje po celou dobu trvání 

spotu vizuální prvek, který je zdůrazněn až na konci mluvčím, který není součástí děje.  

     V reklamách společnosti Air Bank je proti sobě vždy postaven dobrý a zlý úředník, 

tedy dobro a zlo. Proč by si možní zákazníci měli vybírat zlo (běžnou banku se zlým 

úředníkem), když si mohou zvolit dobro (charismatického a hodného úředníka, který 

nabízí jen to nejlepší)?  

     V jazykové rovině se hojně vyskytuje elipsa, dále zde najdeme deiktická slova, 

zdomácnělá, původem cizí slova, všimneme si také parcelace věty a řečnické otázky. 

     GE Money Bank své spoty, které jsem k analýze vybrala, postavila na humoru, 

ovšem na humoru mimojazykovém. Příjemce sdělení má pobavit mluvící kocour, 

typický škarohlíd, jemuž není cizí ironie. On by chtěl stále odpočívat, ale protože jeho 

majitel má zřízenou půjčku právě u GE Money Bank, jež nabízí určité výhody, mohou 

si oba – majitel i kocour – dovolit jet na hory, skákat s padákem a další aktivity.  



89 

 

Jazyk reklam GE Money Bank není nijak zvlášť bohatý, využívá ovšem neobvykle 

citoslovcí, dále najdeme deminutivum, elipsu, diftongizaci a apoziopezi motivovanou. 

 

Právě naposledy zmíněná apoziopeze byla druhým nejčastějším aktualizačním 

jazykovým prvkem, který jsem v analyzovaných reklamách zaznamenala. Z osmnácti 

reklamních spotů se vyskytla celkem v pěti spotech, z toho čtyřikrát se jednalo 

o apoziopezi motivovanou, jednou o apoziopezi nemotivovanou. Apoziopeze 

motivovaná je jazykovým prostředkem, za jehož pomoci dodávají mluvčí své výpovědi 

napětí, zvyšují jí příjemcovo očekávání. Apoziopeze nemotivovaná se ukazuje jako 

projev neschopnosti mluvčího dokončit výpověď, a to například v situacích, kdy mluvčí 

postrádá argumenty a nestačí mu připravená řeč. V jiném případě je apoziopeze 

motivovaná příznakem toho, že jeden mluvčího nenechá jiného mluvčího dokončit 

výpověď a přeruší ji svou výpovědí. Běžně se tak děje v reálných dialozích a tímto 

způsobem se opět komunikace v reklamě snaží přiblížit se formě komunikace v běžných 

interpersonálních situacích. Nejčastějším aktualizačním jazykovým prvkem byla elipsa 

neboli výpustka. Užívá se jí běžně, protože díky ní je vyjadřování časově úspornější. 

Není proto divu, že k ní přistupují i tvůrci reklam, kteří musí vše podstatné sdělit 

například ve třiceti vteřinách, protože právě takto dlouhé spoty bývají.   

 

Je zřejmé a pro mě poměrně překvapivé zjištění, že aktualizačních prvků v jazykové 

stránce reklamních spotů není příliš. Předpokládala jsem, že jazyk v reklamách je 

bohatší a klade se na něj větší důraz. Ale jak již bylo řečeno, jazyk je stejně důležitým 

prvkem jako hudba, zvuky a vizuální prvky. Možná že právě tyto prvky jsou důvodem, 

proč na jazyk v reklamě není kladen větší důraz. 
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