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Téma a cíl práce:
Základním

tématem

diplomové

práce

bude

tzv.

„každodenní

nacionalismus“ v reklamě v českém prostředí. Michael Billig definuje termín
každodenní/banální nacionalismus ve své knize Banal Nationalism jako
„ideologické zvyky, které umožňují již etablovaným národům na Západě
jejich reprodukci, přičemž se tyto zvyky nevyčleňují z každodenního života
obyvatel“.
Cílem práce bude ukázat, na příkladech reklamy určené pro české
prostředí, různé druhy a způsoby vnímání a zobrazování češství, českého
člověka, jeho hodnot či životního stylu. Výzkumným materiálem budou
vybrané televizní reklamní spoty, tištěná reklama, billboardy i rozhlasové
reklamní spoty.
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Při analytické části budu používat kvalitativní metody, zejména postupy
grounded theory, kvalitativní obsahové analýzy, členské kategorizační
analýzy, sémiotické analýzy a ideologické analýzy textu.
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Abstrakt
Koncept banálního nacionalismu tak, jak jej ve svých pracích
představuje Michael Billig, je možné využít v různých oblastech
sociálně vědních disciplin. Možnosti jeho využití se bezpochyby
najdou i ve sféře mediálních studií. Rozhodla jsem se tento
přístup aplikovat v rámci analýzy pěti vybraných českých reklam.
Tyto reklamy mají odlišné provedení, jsou určeny různým
skupinám příjemců a na první pohled se od sebe velmi liší. Já
jsem si vzala za cíl najít v nich prvky banálního nacionalismu a
odlišit tyto prvky od nacionalismu velkého, demonstrativního.
Zajímalo mne s jakými prvky tvůrci reklam pracují, když tvoří
reklamu pro domácí publikum a jakých prvků využívají, když
vytváří reklamu pro publikum, jež se domácím nazvat nedá.
Zaměřila jsem se nejen na ty zjevné prvky, ale i na drobné
rozdíly a nuance, které často bývají velmi podstatné.
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„Příběhy usnadňují porozumění světu. Příběhy představují jediný
nám známý způsob šíření myšlenky. Buď budete vyprávět
příběhy, které se budou šířit dál, nebo budete naprosto
bezvýznamní.“
Seth Godin
(Všichni marketéři jsou lháři)
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Úvod
Když jsem díky studijnímu programu Sokrates dostala
v roce

2005

možnost

studovat

letní

semestr

v Anglii,

na

univerzitě v Loughborough, vůbec jsem tenkrát netušila jak tato
zkušenost ovlivní můj následující život i moje rozhodování. Díky
tamnímu počasí jsem nejen záhy pochopila proč dala tato země
světu tolik velikých mozků a hudebních hvězd (když venku lije už
pátý den s vyhlídkou nulové změny na nejbližší dva roky,
nezbývá vám nic jiného než zavřít se buď do knihovny nebo do
pracovny a číst anebo do garáže a tam trápit hlasivky a hudební
nástroje), ale zjistila jsem také to, že za určitých okolností i já
dokážu být studijní typ. Ty okolnosti byly zejména dvě –
nepříjemné počasí a obrovská a nádherná, skvěle vybavená a
nesmírně pohodlná univerzitní knihovna snů, která byla otevřena
nekonečně dlouho a stejně tak i o víkendech.
Zažila jsem rovněž něco jako náhlé procitnutí i ve sféře
vědecko-studijní a to zejména díky dvěma gentlemanům, na
jejichž předměty jsem se zapsala ještě tady v Praze, co se posléze
ukázalo jako ta nejlepší volba za mých posledních 10 let a také
jediný způsob, jak se k nim na hodinu dostat. Byli to profesoři
Graham Murdock a Michael Billig. Tito dva úžasní pánové, skromní,
velmi milí a s vytříbeným smyslem pro humor, jejichž přednášky a
semináře byly opravdovým zážitkem, ovlivnili mé následovní
směřování jak v sociologii, tak i v mediálních studiích.
Profesor Murdock učil předmět Advertising and Society a
profesor Billig vedl předmět Persuasion and Humor. Snaha těchto
dvou pánů dívat se na svět z trochu jiného úhlu pohledu a všímat
si i těch věcí, které postřehne málokdo, stejně jako jejich pátrání
po příčinách a ptaní se proč tomu tak je, mne vedla k tomu, abych
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se o jejich publikace začala zajímat víc. Tam jsem našla něco, co
zaplnilo bílé místo na mapě mého proč a tím byl právě koncept
banálního nacionalismu.
Takže můžu říct, že moji diplomovou práci výrazně ovlivnily
dva přístupy – teoretický přístup Michaela Billiga a praktický
přístup Grahama Murdocka („There´s no special recipe. You just
go and do it.“).
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Teoretická východiska
„Reklama je založena na psychologickém působení na
zákazníka. Aby ho zaujala a aby se s ní ztotožnil, potřebuje v ní
nalézt některé prvky. Jedním z nich je známé prostředí. Zákazník
věnuje mnohem více pozornosti sdělení, se kterým se pojí pocit
„jako já“. Propagace by tedy měla respektovat kulturní a životní
odlišnosti. Ne snad kvůli nějaké zdvořilosti (i když ani ta by
neuškodila), ale protože reklama, která se míjí se svými příjemci,
je neúčinná. Zcela jinak je třeba prezentovat značkové víno
Francouzům, kteří mají odborné názvosloví v krvi, a Polákům,
teprve si na tento nápoj zvykajícím. 1 “
Ve své práci jsem se rozhodla věnovat pozornost reklamě
právě z tohoto úhlu pohledu. Na vybraných reklamách mne
zaujímala hlavně komunikace k spotřebitelům zohledňující anebo
využívající (i když třeba ne vždy úplně vědomě) národnostních
odlišností, tradic, zvyků, stereotypů anebo různých asociací
pojících se s určitým národem.
Jitka Vysekalová a Jiří Mikeš ve své knize Reklama píší:
„Pro to, aby reklamní poselství mohl člověk přijmout, je
nezbytné,

aby

odpovídalo

jeho

poznávacím

schopnostem.

Důležité jsou také již vytvořené postoje, mínění a z nich
vyplývající spotřební a nákupní zvyklosti, protože vnímáme
častěji a někdy i výlučně ty argumenty, které odpovídají již dříve
vytvořeným postojům, hodnotám a očekáváním. A pokoušet se o
změnu postojů je dost složité.“ 2 U těchto autorů se ve výše
1
2

Toman, M. (2006): Intuitivní reklama. Praha: Management Press. (str. 224 - 225)
Mikeš, J., Vysekalová, J. (2007): Reklama. Praha: Grada Publishing. (str. 53)
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zmíněné knize můžeme také dočíst, že „vše musíme zaměřit na
to, abychom oslovili naši cílovou skupinu, aby nám porozuměla,
aby přijala naše sdělení či „poselství““ 3 .
Vysekalová

s Mikešem

rovněž

píší

o

aktivačním

a

ovlivňovacím efektu obrazu. Aktivační efekt je podle nich
založený na tom, že „obrazy ve srovnání s textem vzbuzují větší
vnitřní aktivaci a tím zvyšují účinnost reklamy. Lze jí dosáhnout
obsahovým i formálním ztvárněním obrazu“ 4 . Ovlivňovacím
efektem rozumí Mikeš s Vysekalovou to, že „obrazy více ovlivňují
chování,

jejich

působení

na

příjemce

je

většinou

méně

„průhledné“. Umožňují více psychologickou diferenciaci produktu
a emocionální přijetí značky 5 .“ Autoři zdůrazňují důležitost
emotivního působení reklamy. Tvrdí, že „především při vytváření
vztahu ke značce je zřejmé, že emocionální aspekty hrají
důležitou roli“ 6 . Rovněž však upozorňují i na to, že mezi
konzumenty reklamy jsou i skupiny osob jednající ze zvyku, jež
nejsou schopny zdůvodnit náklonnost k určitému produktu, či
značce – „líbí se jim, vyvolávají „důvěrný pocit známosti“. Jde
především o střední a vyšší věkové skupiny se středními a
vyššími příjmy, žijící ve větších vesnicích a v malých městech.“ 7
Nejen v oblasti pohraničí, ale i ve vnitrozemí státu je
nacionalismus důležitým prvkem etnické identity. A nejedná se
jen o ten „velký“ – týkající se idejí národa, vlasti anebo významu
pojmů jako národní hrdost, či národnostní povědomí – ale
především

jde o

ten

„malý“,

každodenní,

„banální“

3

Mikeš, J., Vysekalová, J. (2007): Reklama. Praha: Grada Publishing. (str. 60)
Mikeš, J., Vysekalová, J. (2007): Reklama. Praha: Grada Publishing. (str. 60)
5
Mikeš, J., Vysekalová, J. (2007): Reklama. Praha: Grada Publishing. (str. 60)
6
Mikeš, J., Vysekalová, J. (2007): Reklama. Praha: Grada Publishing. (str. 55)
7
Mikeš, J., Vysekalová, J. (2007): Reklama. Praha: Grada Publishing. (str. 44)
4
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nacionalismus, který Billig definuje jako „ideologické zvyky, které
umožňují již etablovaným národům na Západe jejich reprodukci,
přičemž

se

tyto

zvyky

nevyčleňují

z každodenního

života

obyvatel“. 8
Právě skrz tento „banální“ nacionalismus může jedinec
vyjadřovat své etnické vnímaní sebe samého a spolupatřičnosti
s národem, za jehož člena se pokládá, v běžném každodenním
životě. Spadá sem například vymezování kategorií „my“ a „oni“,
které mu taktéž pomáhají snáz se orientovat ve svém okolí
i v okolním světě. Stejně tak je podstatou Billigova konceptu
banálního nacionalismu i určité mimoverbální pochopení či
porozumění významů ideologických zvyků. Důležitý je zejména
fakt,

že

jedinec je

schopný

sdílet

tyto ideologické

zvyky

s ostatními příslušníky svého etnika a to i bez toho, aby si jejich
významy museli navzájem vysvětlovat, či je zpětně vyjednávat.
Národ je relativní pojem. Jako všechny znaky, jeden
národ je tím, čím ty ostatní nejsou. Tento koncept ve
skutečnosti do oblasti významu a ne do žádného externího
referenčního světa. Národy nemají žádné základní ani vrozené
vlastnosti. Každý z nich je diskursivním konstruktem jehož
identita pozůstává z jeho odlišování se od jiných. 9
Kulturu vnímá Cliffor Geertz jako „soubor příběhu, které
vyprávíme sami o sobě. Je to podle něj forma, kterou všichni
používáme v dennodenním životě na to, abychom porozuměli
tomu, co lidi (my a ostatní) dělají. Kultura je soutěživá. Sami

8

Billig, M. (1995): Banal Nationalism. Londýn: Sage.
Fiske, J., Hartley, J., Montgomery, M., O´Sullivan, T., Saunders, D., (1994): Key Concepts in
Communication andCultural Studies. Londýn: Routledge. (str. 196)

9
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sobě vyprávíme příběhy, některé pravdivé, jiné ne, některé
povznášející a jiné degradující. Vyrábění kultury produkuje ty
skvělé lidské výhody jakými jsou identita, členství, vzájemnost,
patriotismus a loajalita. 10
F. Barth zastává názor, že „kritickým faktorem pro
definování etnické skupiny se stává sociální hranice, která
definuje etnickou skupinu vzhledem k jiným skupinám, ne
kulturní realita vevnitř hranic.“ Podle něj jsou sebeaskripce i
askripce ostatními kritickými faktory ve formování etnických
skupin a identit. V přístupech Fredericka Bartha a A. Bacala se
etnicita

chápe

instrumentálně,

jako

účelově/záměrně

vynalezený a vědomě používaný konstrukt, který „objektivně“
nemá žádného bytí sám o sobě. Jestvuje jen v konstrukcích lidí
a v aktivitách, které lidi na základě svých konstrukcí produkují.
Podle A. Giddense označuje pojem etnicita kulturní
praktiky a názory určité skupiny lidí, které ji odlišují od
ostatních. Příslušníci takové skupiny se považují za kulturně
rozdílné od jiných skupin ve společnosti a ta je tak rovněž
vnímá. Giddens uvádí, že existuje řada charakteristik, jimiž se
etnické skupiny mohou vzájemně odlišovat – nejčastěji však jde
o jazyk, dějiny, původ (ať již skutečný nebo domnělý),
náboženství a styl oblékání nebo zdobení. 11
Etnicita jako skupinový jev poskytuje subjektu důležité
kritérium na sebedefinici, či na individuální anebo skupinové
úrovni. Etnicita vystupuje jako fenomén sebeohraničování se
jednotlivce anebo skupiny. Je to záležitost kontrastu. Dožadovat
se etnické identity (anebo pokoušet se ji připisovat někomu
10
11

Inglis, F. (1990): Media Theory. Oxford: Basil Blackwell. (str. 174 – 175)
Giddens, A. (1999): Sociologie. Praha: Argo. (str. 228)
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jinému) znamená odlišovat „nás“ od „ostatních“, teda vytvářet
hranice mezi „my“ a „oni“ na základě požadavků, které klademe
na „nás“ a na „nich“ v tom, že „my“ máme něco, co „oni“
nemají. Etnická skupina nemůže existovat v izolaci. Má smysl
jen

v kontextu,

který

zahrnuje

„ostatní“. Etnická

skupina

nemusí být nutně menšinou. Sociální skupina anebo komunita
může být jednoduše etnickou kategorií, jíž byla připsána etnická
identita lidmi zvenku (mimo tuto skupinu). Až když se identita
stane subjektivní (když se tato komunita definuje jako etnická),
stává se skupina etnickou skupinou. Členové skupiny se
identifikují

s etnicitou

tím

způsobem,

že

si

ji

pro

sebe

konstruují.
Síla vlivu a působení etnicity se nesnižuje tím, že je
v času a prostoru proměnlivá. Spojení mezi etnicitou a identitou
je velmi důležité. Často je možné pozorovat, že čím je kulturní
odlišnost od jiných etnických skupin menší, tím větší je
tendence zdůrazňovat „vědomí skupinové spolupatřičnosti“ a
protiklad „my-oni“. V tomto smyslu je etnicita osobním i
skupinovým identifikováním se jednotlivce, narozením se do
jisté kultury, do jistého společenství. Etnicita je dosažena,
případně zvolena v tom smyslu, že význam, který nabude pro
celkovou identitu jedince je věcí jeho rozhodnutí. Existence a
přetrvávání

etnické

skupiny

se

zabezpečuje

kontinuitou

identifikování. Potomci se různými způsoby učí od předků „jak
se identifikovat“.
Etnická sebeidentifikace znamená volbu etnické kategorie
jako své vlastní etnické příslušnosti. Mnoho lidí se cítí být členy
dvou anebo více etnických společenstev. Něco jiného však je,
že na základě odlišných fyzicky viditelných znaků je identifikace
a následně sebeidentifikace těchto osob více anebo méně
PAGE
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vnucovaná

zvenku,

přičemž

oni

sami

nemusí

souhlasit

s vnějším etnickým kategorizováním, popřípadě názvem etnické
kategorie.
Přístupy ke čtení rasy k v kontextu reprezentace médii mají
ve všeobecnosti dvě formy. Ta první se věnuje pozornost
vztahu publik médií a sdělení, která šíří ohledně etnicity. Tou
druhou formou se stala snaha zjišťovat možná spojení mezi
konzumenty mediálních obrazů a těmi, co kontrolují jejich
výstup, tak, že se bere v potaz dynamika mezi vlastnictvím,
kontrolou a obsahem. 12
V částečné opozici k výše zmíněným přístupům jsou autoři
Kjell A Nordström a Jonas Ridderstråle, kteří ve své knize Funky
Business přichází s myšlenkou, že v novodobé společnosti je
„kmen determinovaný biografií a nikoliv geografií, volbou a
nikoliv pokrevními pouty. Tyto kmeny mají vlastní jazyk, kód
oblékání, symboly, totemy a obřady.“ 13

Ve své diplomové práci jsem se, i když spíše jen velmi
okrajově, nedokázala vyhnout ani tématice paměti (zejména
v souvislosti s tradicemi a zvyky). P. Nora tvrdí, že existuje
skrytá paměť skupiny, která skupinu sjednocuje, což znamená,
že existuje tolik pamětí, kolik existuje skupin. Podle něj je
paměť

přirozeně

vícenásobná

mnohopočetná

a individualizovaná.

a zmnožovaná,
Dokazovat

skupinová,

určitou

tradici,

jakkoli úctyhodnou, znamená dle Nory, že se už zkrátka
12
13

Briggs, A., Cobley, P. (1998): The Media: An Introduction. Londýn: Longman. (str. 308 – 309)
A Nordström, K., Ridderstråle , J. (2005): Funky Business. Praha: Grada Publishing. (str. 96 – 97)
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nepovažujeme za její nositele. Nora rovněž upozorňuje na to,
že je nemožné předem posoudit, na co se bude potřeba
rozpomenout.

Odtamtud

potom

pocházejí

zábrany

ničit

a nafukování funkce paměti, spojené se samotným pocitem její
ztráty.
Dle Nory potom etnika a společenské menšiny pociťují
potřebu pustit se do hledání své vlastní konstituce, znovu najít
své kořeny. Čím méně je paměť prožívána kolektivně, tím více
potřebuje konkrétní lidské osoby, které samy ze sebe dělají
lidské ztělesnění paměti. Je to jako kdyby nějaký vnitřní hlas
říkal Korsičanům: „Musíš být Korsičanem!“ a Bretoncům: „Je
potřeba býti Bretoncem!“ Být Židem tak znamená pamatovat si,
že ním jsem, ale jakmile je tato neodmítnutelná vzpomínka
zvnitřněna, stává se krok za krokem výzvou celé vaší osobě.
Paměť jako povinnost. Nejde už ani tak o stávání se sebou
samým, ale spíše o dešifrování toho, čím jsme, ve světle toho,
čím již nejsme.
Roli paměti a historie v reklamě se věnuje i autorka knihy
Decoding Advertisements Judith Williamson. Tvrdí, že paměť je
základním hnacím motorem, jež reklama používá k vytvoření
subjektivity, protože předpokládá existenci pamatujícího si
subjektu, zatím co historie tak nečiní. 14 Dále zdůrazňuje, že
historie používaná jako odkazovatel, musí odkazovat na něčí
místo v ní, protože něco nebo někdo musí nahradit skutečný
obsah historie. 15

14
15

Williamson, J. (1994): Decoding Advertisementss. Londýn: Marion Boyars. (str. 157)
Williamson, J. (1994): Decoding Advertisementss. Londýn: Marion Boyars. (str. 166)
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S tematikou paměti ale také s tematikou národa a etnicity
přímo souvisí i tematika stereotypizace. Je proto nezbytné,
abych i v této oblasti dokázala vymezit cestou, kterou se ve své
práci vydávám.
V knize Key Concepts in Communication and Cultural
Studies

je

stereotyp

definován

jako

„sociální

klasifikace

jednotlivých skupin a lidí jako často vysoce zjednodušené a
generalizované

znaky,

které

implicitně

nebo

explicitně

representují soubor hodnot, soudů a domněnek týkajících se
jejich chování, charakteristik anebo historie“ 16 . Autoři zastávají
názor, že stereotypy nejen identifikují všeobecné kategorie lidí
(národní populace, rasy, třídy, rody, povolání, atd.), ale jsou
rovněž specifické tím, že s sebou nesou nediferencované soudy
o

svých

nositelích.

Ve

všeobecnosti

reprezentují

základní

mocenské vztahy, tenze anebo konflikty. Slouží k definování a
identifikování skupin lidí jako všeobecně podobných v určitých
směrech

–

jako

zastánci

určitých

hodnot,

motivováni

podobnými cíly, mající podobnou osobnost, vzhled, atd. Tímto
způsobem podporují stereotypy intuitivní víru v jejich vlastní
základní domněnky a hrají ústřední roli v organizace diskurzu
common sense.
Adam Briggs a Paul Cobley uvádí, že velká část debaty
v oblasti

rasy

a

reprezentace

se

rozproudila

kolem

stereotypizace. Od 60. let 20. století se tento sociologický
termín často používal v souvislosti s procesem, za pomoci
kterého je daná sociální zkušenost zjednodušena tak, aby
vytvářela zkrácený obraz anebo dojem. Během 70. a 80. let

16

Fiske, J., Hartley, J., Montgomery, M., O´Sullivan, T., Saunders, D., (1994): Key Concepts in
Communication andCultural Studies. Londýn: Routledge. (str. 299)
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minulého století volali mnozí z těch, jež byli nespokojení
s reprezentací

černochů

v kulturní

sféře,

po

„pozitivních

obrazech“, aby se vyvážily „negativní obrazy“, které jsou příliš
často médii poskytována. Média mohla obnovit staré mýty na
aktivně konstruovat nové, ale bylo by omezující věřit tomu, že
nahrazením

„zlého/negativního“

za

„dobré/pozitivní“

anebo

eliminováním tím, co by někdo mohl vnímat jako stereotypy, by
se obrazy černochů automaticky vylepšily.
Stereotypy jsou nedostatečné. Jsou příjemné, protože nám
pomáhají dekódovat lidi. Zřejmě zjednodušují svět a jeho
prvky, ale často jsou komplexní v tom, že je možné asociovat
jeden

aspekt

stereotypů

mnoha

jinými

věcmi,

vytvářet

komplexní síť pověr ze zjevně povrchní kategorizace.
Stereotypy jsou sociálními konstrukty navrženými tak, aby
sociálně konstruovali. Nevyvstali z ničeho a nejsou „užívány“
stejným

způsobem

každým.

Způsob

jakým

používáme

stereotypy v procesu vytváření kultury o nás vypovídá stejně
jako

samotné

stereotypy,

které

si

vybíráme

k použití.

Stereotypy nejsou samy o sobě nutně škodlivé či ofensivní, ale
zájmy, kterým mohou sloužit a kontext, ve kterém mohou být
použity, tento potenciál mít může. 17

17

Briggs, A., Cobley, P. (1998): The Media: An Introduction. Londýn: Longman. (str. 310 – 311)

PAGE

20

Metodologie
Ve své práci jsem vybrala pět různých reklam, které byly v České
republice uváděny v rozpětí let 2000 – 2007. Rozhodla jsem se
pro tři reklamy z tisku a dva televizní reklamní spoty. Jejich
výběr nebyl náhodný. Vybírala jsem pouze ty reklamy, které by
bylo možné srovnávat a na kterých by bylo možné ilustrovat
Billigovu teorii banálního nacionalismu. Jejich počet jsem musela
přizpůsobit

hloubce

analýzy

a

plánovanému

rozsahu

mé

diplomové práce, takže jsem se ve finální verzi omezila pouze na
zmíněných pět reklam, které jsou schopné můj záměr pokrýt.
Z tohoto důvodu jsem rovněž nakonec zcela vypustila reklamy
rozhlasové a billboardy.
K analýze jsem použila několik metod a přístupů. Metodologicky
jsem se opírala o postupy grounded theory 18 , která vychází
z konkrétních dat a k teoretickým anebo zobecňujícím závěrům
dospívá až ve finální fázi a to na základě analytických výstupů
k nimž výzkum dospěje ze zpracovaných dat.
Dalším

metodologickým

postupem,

jež

jsem

při

zpracování dat využila, je metoda členské kategorizační analýzy
(MCDA), 19 která je součástí konverzační analýzy. Podle Sackse
můžeme každou identitu považovat za kategorii z nějaké sbírky
kategorií

(to,

co

Sacks

nazývá

členským

kategorizačním

zařízením, „inventářem“ – MCDA). Vybrat si jednu kategorii
z MCDA znamená vyloučit identifikování se někoho s nějakou
jinou

kategorií

z toho

samého

„inventáře“

kategorií.

Tyto

„inventáře“ v podstatě zahrnují polární protiklady (vylučovací
distinkce). Pravidlo konzistence předpokládá, že jestli se na
18
19

U nás se rovněž používá český překlad „ukotvená teorie“.
Sacksova metoda nazývaná Membership Categorisation Device Analysis.
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kategorizaci člena skupiny (populace) už raz použila určitá
kategorie z daného „inventáře“, tak je možné použít jiné
kategorie z toho samého „inventáře“ na kategorizaci zbylých
členů skupiny.
Výběr jakéhokoli konkrétního označení (MCDA) s
sebou nese mnohé implikace. Postupy, které členové používají
na výběr kategorií můžou být např. tyto:
-

typ činností, ve kterých se popisovaná osoba může angažovat

-

typ partnerů či oponentů v roli související s popisem

-

sbírka kategorií, z kterých by mohli být přiměřeně jmenovány
další osoby.
Nejdůležitější metodou, kterou jsem v analytické části své
práce použila je však bezpochyby kvalitativní analýza se
zřetelem na Billigovu teorii banálního nacionalismu. U této
kvalitativní analýzy jsem vycházela z teoretických východisek,
které ve své knize Banal Nationalism představuje Michael Billig.
Kvalitativní analýza, kterou jsem využila, používá prvky metod
výzkumu

vycházející

z konkrétních

dat.

z grounded
Vybrané

theory

reklamy

a

vychází

tedy

jsem

v první

řadě

analyzovala tímto způsobem.
Kvalitativní analýzu jsem se snažila propojit s analýzou
sémiotickou, která je k analyzování obrazů obzvlášť vhodná.
Sémiotika, která vychází z lingvistiky, může být totiž využita
k analýze jak zvukových, tak i vizuálních obrazů. Sémiotika,
tedy věda o znacích, je v první řade studiem toho, jak znaky
komunikují. Studuje rovněž pravidla, které usměrňují fungování
každého systému znaků. Podle Ellen Seiter studuje sémiotika
všechno, co lze použít pro komunikaci (slova, obrazy, dopravní
značení, květiny, hudba, atd.
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Liesbet van Zoonen tvrdí, že „téměř cokoli může být
považováno za znak“. Přesněji, pro mediální studia, je to
přístup, který se hodí pro analyzování toho, jak je význam
mediálními texty tvořen z různorodého spektra médií. Sémiotika
zjišťuje jak komunikuje mechanika znaků ze všech textů,
včetně

uměleckých

metodologickou

předmětů,

analýzu

textů.

takže
Pro

přináší

sémiotický

vědečtěji
přístup

je

ústřední myšlenka, že jazyk, znaky a jejich význam jsou
historicky, kulturně a sociálně produkovány. Autorka píše, že
„sémiotickou

analýzu

je

možné

vnímat

jako

formalizaci

interpretativních aktivit, které obyčejné lidské bytosti provádějí
nepřestajně“ 20 .
Jak píše Giddens „sémiotická analýza může být velmi
užitečná při vzájemném srovnávání kultur. Protože kulturní
významy jsou symbolické, umožňuje nám sémiotická analýza
vystihnout

rozdíly

v tom,

jak

se

jednotlivé

kultury

utvářejí.“ 21 Sémiologický výzkum se začal rozvíjet poměrně
pozdě a dodnes nejsou přesně vymezeny jeho oblasti. Kromě
jazyka a mimojazykových signalizačních kódů se do něj
nejčastěji zahrnují takové formy společenské komunikace jako
jsou například obřady, rituály, mýty, ideologie, oděvy, estetické
kódy (literatura, výtvarné umění). 22
Sémiotika se tedy v první řadě soustředí na text, jelikož se
věnuje analýze toho jak významové systémy produkují významy
za pomoci textů. Jak se však vyvíjela, tak se začal klást větší
důraz na čtenáře a jeho uvědomování si a tvorbu významů
z textových

zdrojů

interaktivním

způsobem.

Tak

začala

20

Van Zoonen, L., (1994): Feminist Media Studies. Londýn: Sage. (str. 77)
Giddnes, A. (1999): Sociologie. Praha: Argo. (str. 63)
22
Velký sociologický slovník. Praha, Karolinum, 1996
21
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sémiotika,

ukazováním

toho,

jak

byly

texty

strukturované

předělávky znaků, kódů atd. z jejich jednotlivých znakových
systémů a jak tyto struktury generovaly mýty, konotace, atd.
Pokračovalo to ukazováním toho, jak takovéto textové struktury
a techniky jako preferované čtení upřesnily nebo opravily pozici,
ze které se mohl čtenář vytvořit smysl – pozicování subjektu.
V této chvíli bylo jasné, že samotní čtenáři nemusí nutně vždy
zabírat místo, které je pro ně určeno ideologickými texty a
diskurzy. Rovněž bylo patrné, že se věnovalo příliš mnoho
pozornosti kognitivním anebo racionálním aktivitám zahrnutým
do čtení a příliš málo pozornosti slasti a touhám. Tak byla
sémiotika nucena vzít na vědomí sociální procesy, kterým texty
čelí, a roli slasti v těchto sociálních procesech. 23
Podle van Zoonen lze sémiotickou analýzu seřadit do série
pracovních kroků. Prvním je „identifikování relevantních znaků a
jejich dominantních aspektů“ 24 . Je to krok, který vyžaduje
kategorizaci použitých typů znaků a, zejména s ohledem na
mediální

texty,

některé

ze

znaků

budou

pravděpodobně

ikonickými znaky. Druhým krokem je zjišťování paradigmatické
kombinace těchto znaků (např. zjišťováním toho, jaké by mohly
být jejich chybějící protiklady) a jak se vztahují jeden k druhému
syntagmaticky.

Během

vybírání

si

ze

skupiny

do

úvahy

přicházejících paradigmat je význam tvořen výběrem jednotky,
která odvozuje svůj význam od toho, čím není. Syntagmatický
význam, nebo vztah každého znaku ke všem ostatním znakům
v tom samém textu, je zásadní, ale chybějící paradigmatické
rovněž tvoří význam v textu. Identifikováním paradigmatických

23

Fiske, J., Hartley, J., Montgomery, M., O´Sullivan, T., Saunders, D., (1994): Key Concepts in
Communication andCultural Studies. Londýn: Routledge. (str. 282)
24
Van Zoonen, L., (1994): Feminist Media Studies. Londýn: Sage. (str. 78)
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opozit souvisí s provedením komutačního testu různých prvků
v syntagmatu. K významu toho, co bylo vybráno, lze dojít
zjišťováním toho, které další paradigmatické jednotky byly
odmítnuty. Třetím krokem, jež dále následuje v sémiotické
analýze, je pochopení různých procesů signifikace v textu:
denotace, konotace, mýtus a ideologie. Denotační úroveň je
prvostupňovou signifikací (first-order signification) a konotační
úroveň je druhostupňovou signifikací (second-order signification).
Sémiotická

analýza

je

podle

van

Zoonen

„mocným

nástrojem k porozumění toho, jak můžou znaky v masových
médiích

evokovat

emoce,

asociace,

obavy,

naděje

a

představy“ 25 . Sémiotika má daný efekt proto, jakožto analytický
přístup, že trvá na otevírání jednotlivých vrstev významu, který
tkví v textech. Studium konotace se ovšem nevztahuje výlučně
na popis mediálního obsahu. I přesto však sémiotika předpokládá
ze strany textu dobrou znalost domácí kultury (kultury, v níž je
produkován).
Nakonec bych chtěla ještě dodat, že pro získání lepšího
obrazu o tom jak na člověka mnou vybrané reklamy působí a
s čím se pojí v jeho mysli

v rovině asociací a emocí, sestavila

jsem skupinu 20 lidí ve věku od 17 do 70 let, přičemž byla
polovina žen a polovina mužů. Jejich reakce na reklamy jsem si
zapsala do polního sešitu. Na reklamy se dívali jednotlivě a celý
výzkum probíhal individuálně, aby nedocházelo k nechtěnému
ovlivňování. V případě televizních reklam jsem je nejdřív nechala
shlédnout jen příběh, bez toho, aby věděli, co bude následovat
nakonec

25

anebo

jaký

produkt

je

propagován.

V mnohých

Van Zoonen, L., (1994): Feminist Media Studies. Londýn: Sage. (str. 79)
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asociacích se shodovali, v některých se i rozcházeli, v závislosti
od konkrétní reklamy. Rovněž vnímání reklam bylo u některých
respondentů téměř identické a u jiných přesně opačné. Jejich
postřehy jsem ve své diplomové práci necitovala, sloužili jen
k mému upřesnění a případně hlubšího porozumění mechanismu
reklamního sdělení.
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Filmové festivaly nejen o filmu
Dvě následující reklamy přímo vybízejí ke srovnání. Obě totiž
propagují událost stejného druhu – filmový festival. Každá sice
úplně jiným způsobem, ale při zachování určitých pravidel, které
navzájem sdílejí.
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Obrázkem č.1 je reklama na Festival francouzského filmu. Formát
obrázku je 13,5cm x 19cm. Můžeme tu vidět něco tak typického
pro chvíle strávené v kině jako je papírový sáček plný popcornu a
rovněž pár rozhozených pukanců kolem sáčku na zemi – s tím
rozdílem, že všechen popcorn je tady nahrazen šneky. Barevný
sáček je shora osvícen bodovým světlem. Popcornový sáček
čtenáři asociuje film shlédnutý v kině a šneci, kteří jsou
symbolem pro francouzskou kuchyni, na druhou stranu asociují
Francii. Výrazné číslo 9 v oválu na přední straně sáčku na
popcorn značí ročník tohoto filmového festivalu.
Celý obraz je barevně laděný do retro tvarů a odstínů
růžové, oranžové a hnědé, které byly v roce 2006 velmi módní,
což rovněž může odkazovat na Francii jako na kolébku módy.
Nápis v levém horním rohu je ve dvou jazycích, přičemž česká
verze je v bílé barvě a větším a výraznějším písmem než
francouzská, která je v oranžovém odstínu. Nad tím vším lze
ještě vidět datum uskutečnění události, které je barevně laděné
do svítivě žlutého tónu, což jej činí nepřehlédnutelným. V pravém
horním rohu je ve stejném barevném odstínu, no mnohem
menším písmem, odkaz na internetovou adresu tohoto festivalu.
Ve spodní části obrazu jsou ve dvou řádcích pod sebou uvedena
města (svítivě žlutou barvou) a kina (bílou barvou), ve kterých
bude festival probíhat. 3cm široký spodní okraj obrazu je celý
vybarvený růžovou barvou a jsou na něm loga firem (zřejmě
sponzorů a partnerů festivalu).
Ikonickým znakem v této reklamě je fotografie sáčku a
šneků. I když sáček se šneky by mohl být i symbolickým znakem
– symbolizující Francii. Loga na obrázku jsou symbolické znaky.
Kužel světla dopadající na sáček je indexem reflektoru.
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Když se podíváme na paradigmatická opozita v tomto
obrazu, může naši pozornost upoutat sáček v záři reflektorů.
V záři reflektorů bývá obyčejně celebrita – známá filmová hvězda
nebo slavný režisér či hudebník. Proč tam tedy nejsou? Rovněž
náplň sáčku může být pro nás zajímavá. Místo popcornu, který
bývá běžně v těchto sáčcích a bývá tak i zobrazen na plakátech
spojených s filmem nebo kinem, jsou v tomto případě zobrazeny
šneky. Proč tam není popcorn? Mohli bychom se na základě
těchto opozit domnívat, že plakát se snaží působit netradičně,
nabourávat stereotypy anebo že chce působit překvapivě a
nabourávat očekávání.
Po syntagmatické stránce, v případě této reklamy, jsou
patrné snahy zalíbit se potenciálním zájemcům a upoutat na sebe
pozornost

v záplavě

ostatních

plakátů.

Jak

by

očekávali

návštěvníci festivalu francouzského filmu, uvidí na plakátu něco,
co bude přímo spojené s kinem nebo filmem – v tomto případě
popcornový sáček – a rovněž něco, co bude přímo svázáno
výlučně

s Francií

–

šneci

jako

náplň

sáčku

na

popcorn.

Kombinace těchto dvou prvků plní třetí očekávání zájemců o
tento festival – francouzský šarm a lehkost.
Na denotační úrovni nese uvedený reklamní plakát toto:
slova na levém okraji a jejich dvoujazyčné provedení (čeština,
francouzština) – každé v jiné barvě a jiné velikosti, slova pod
obrázkem sáčku značící města a kina, kde se bude promítat,
jejich barevné odlišení, barevné pozadí obrazu v odstínech
růžové a oranžové a různé tvary tohoto pozadí, fotografickou
reprezentaci

papírového

reflektorem,

loga

sáčku

sponzorů

a

se

šneky

partnerů

osvíceného
festivalu

a

shora
adresu

webových stránek festivalu v pravém horním rohu.
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Na úrovni konotací je tato tištěná reklama především
spjatá s Francií a s kinem. Dvoujazyčné provedení plakátu, šneci
místo popcornu, barevné odstíny a retro tvary elegantně zdobící
pozadí obrazu, to všechno vyvolává v mysli Francii, francouzskou
kuchyň, francouzské výtvarné umění, francouzskou módu a
eleganci. Na druhou stranu, papírový sáček na popcorn efektně
zářící ve světle reflektorů značí film shlédnutý v kině na filmovém
festivalu. Popcornový sáček je zobrazený jako filmová hvězda
v Cannes.
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Obrázkem č.2 je reklama na Festival krátkých filmů Praha.
Formát obrázku je 8,5cm x 25cm. Uprostřed vidíme dvě nohy na
chodníku natočené špičkami k sobě. Nohy mají oblečené kalhoty
okrové barvy, hnědé kárované ponožky a béžové boty se žlutými
tkaničkami. Nohy jsou zobrazeny pouze od půli lýtek na zem, což
zvýrazňuje délku kalhot. Délka kalhot je několik centimetrů nad
kotníky a působí tak na čtenáře dojmem toho, že kalhoty jsou
svému majiteli krátké. Oblečení je ve stylu retro (zhruba konec
70. let) a je celé laděné do podzimních barev.
Na levé straně obrázku je v šesti řádcích pod sebou
dvoujazyční nápis, přičemž první řádek zobrazuje řadovou číslicí
2 v anglickém formátu ročník festivalu a je v dvounásobné
velikosti oproti ostatním řádkům. Je proveden v hnědé barvě.
Pod ním následují dva řádky v černé barvě v anglickém jazyce,
pak řádek v hnědé barvě s nápisem FESTIVAL, který je stejný jak
v angličtině, tak v češtině a je v mírně zvětšeném formátu oproti
ostatním řádkům psaným v černé barvě. Pod ním jsou ještě dva
řádky v černém písmu v češtině, znamenající to samé, co dva
horní řádky v černé barvě v anglické verzi. Poslední řádek však
pokračuje třemi řádky drobného písma, kde je v černé barvě
česká verze a v hnědé anglická. Pod tím jsou černým písmem
uvedené internetové stránky festivalu a v tom samém řádku pak
pokračují drobným černým písmem v angličtině informace o
tvůrcích této reklamy (fotografie a design).
V levém horním rohu obrázku je tučně napsán název kina,
v řádku pod ním měsíc v češtině, pod ním zase tučným písmem
datum,

pak

následuje

o

řádek

níž

měsíc

v angličtině

a

v posledním řádku je zase tučně rok uvedení tohoto festivalu.
Vše je v hnědé barvě. Na levém spodním okraji jsou tři loga. Pod
prvním a pod druhým logem je ještě drobným černým písmem
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uvedeno, v jaké souvislosti s festivalem jsou (spolupořadatel a
partner). Třetí logo je logem samotného festivalu.
Ikonickým

znakem

v tomto

obrazu

je

fotografická

reprezentace nohou. Nohy můžou stejně tak být i indexem muže
a symbolem čekání. Loga ve spodním okraji obrazu jsou
symboly.
Paradigmatická opozita v tomto obrazu bychom mohli najít
v nohou, jež jsou zobrazeny. Jsou to nohy muže. Proč tam
nejsou zobrazeny nohy ženy? Nohy jsou natočeny špičkami
k sobě. Proč nejsou zobrazeny v jiné pozici (např. špičkama od
sebe, noha přes nohu, atd.)?
Kombinace toho, že jde právě o nohy muže a že jsou
natočeny

špičkami

k sobě,

je

tedy

syntagma.

Prezentuje

nejistotu, mládí, neohrabanost.
Na denotační úrovni nese výše uvedená reklama tyto
prvky: fotografickou reprezentaci dvou mužských nohou na
chodníku, slova po obou okrajích plakátu – na levém jsou
velikostně seřazena do pyramidy od největšího po nejmenší jsou
dvoujazyčně (anglicky a česky), na pravé straně jsou pod sebou
a je tam datum festivalu a kino, ve kterém se bude konat, dále
pak barva a font, ve kterém jsou písmena provedena a nakonec
loga partnerů a sponzorů.
Na úrovni konotací znázorňují mužské nohy na chodníku
natočené špičkami k sobě nesmělého muže, čekajícího před
kinem na svou vyvolenou, která s ním půjde shlédnout vybraný
film z festivalu krátkých filmů. Krátké kalhoty nesou konotaci
krátkého filmu – něčeho, co je krátké, ale zaujme to natolik, že
nic dalšího ani delšího už na obrazu není potřeba. A může rovněž
vyvolat i rozpačitý úsměv na rtech čtenáře.
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Jeden šnek Francii nedělá, ale když jich je plný sáček…
Banální,

anebo

každodenní,

nacionalismus

není

v českých

reklamách jen ten český. V reklamním plakátu Francouzského
institutu můžeme vidět ukázku francouzského nacionalismu. Je to
zejména proto, že se jedná o reklamu na festival francouzských
filmů, který pořádal Francouzský institut v Praze.
Tady můžeme vidět zřetelné odkazy na Francii, jakými jsou
šneci místo popcornu a rovněž nápisy ve francouzštině. Jsou to
prvky, které přímo a neomylně vedou čtenáře k tomu, aby věděl
anebo jasně určil národní zaměření daného reklamního plakátu.
To je ta viditelná část nacionalismu, anebo jak říká Michael Billig
„vlajka vlající před domem“.
Obraz, který čtenář vidí, nemusí nést přímo pravdivý
příběh. Na to, aby jej čtenář byl schopný přečíst anebo pochopil,
může být příběh klidně koláží stereotypů, které se o daném
etniku tradují v očích a myslích příslušníků ostatních národů.
Potom je tedy možné zobrazit šneky v pytlíku na popcorn, i když
je velmi nepravděpodobné, že by vám ve Francii dali v kině místo
popcornu šneky. Pro cizince však šneky symbolizují Francii,
francouzskou kuchyni, francouzské zvyky a specifika. Šneky,
lanýže, tymián, šampaňské, ale i Eiffelova věž anebo kohout a
mnohé další symboly jsou právě tou vlajkou, která se tyčí před
domem

a

všem

kolemjdoucím

sděluje,

že

v domě

bydlí

Francouzi.
Ty méně viditelné projevy nacionalismu, jsou ty, které není
možné vidět už z dálky, nebo které si čtenář nemusí všimnout
hned na první pohled. Jsou to však detaily, které dotváří celkový
obraz a pomáhají zvýrazňovat národní určení dané reklamy. Patří
sem všechny ty „normální“ či „běžné“ „samozřejmosti“ , které si
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příslušník daného etnika ani nemusí uvědomovat, které bere jako
automatické. V reklamním plakátu na Festival francouzského
filmu

by

bylo

možné

k těmto

nenápadným

projevům

každodenního nacionalismu zařadit třeba barevnost a využití
módních retro tvarů a odstínů, které můžou být nepřímým a
rovněž méně nápadním odkazem na Paříž jakožto Meccu módy
anebo na Francii jako na kolébku umění. Stejně tak dobře
bychom mohli do této skupiny nacionalistických prvků zařadit i
kužel světla dopadající na popcornový sáček. Ze sáčku se tak
stává hvězda v záři reflektorů, což může odkazovat na zřejmě
nejslavnější a nejznámější filmový festival – Mezinárodní filmový
festival v Cannes.

Stydlivé české polobotky
Když se podíváme na druhou tištěnou reklamu, na obrázek č.2,
uvidíme tam značně odlišný příběh, než je ten na obrázku č.1
propagující festival francouzského filmu. I přesto, že i reklamní
plakát na obrázku č.2 propaguje filmový festival a dokonce se
obě události konali přibližně ve stejné době, je příběh, jež se
odehrává na obrazu tohoto plakátu značně odlišný.
Je to spíše příběh, který vypráví o dvou stydlivých
pánských polobotkách, které čekají na chodníku (zřejmě před
kinem). Na co čekají a za co se tak stydí už může být pouze
čtenářovou domněnkou. Tento příběh dává svému čtenáři hodně
volnosti

v kreativitě

(mávajících

před

a

ve

domem

využití
vlajkou)

zjevných
je

onen

prvků

češství

příběh

spíše

zdrženlivý. Autoři této reklamy se více zaměřili na tajnůstkářské
tajemno a kladou větší důraz na stereotypy zaměřené na vnitřní
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kvality Čechů. Boty natočené špičkami k sobě jsou výrazem
stydlivosti,

slabého

sebevědomí

a

určité

neohrabanosti.

Stydlivost českých mladíků patří k češství stejně jako například
Krakonoš. A nejen stydlivost, ale i určitá neohrabanost v chování
a

nejistota

v oblékání

jsou

cizinci

vnímány

jako

črty

charakteristické pro mladé Čechy. Francouz by nejspíš nestál
před kinem na chodníku v tesilkách, které jsou mu krátké, a už
vůbec by nestál špičkami k sobě. Proč taky? Vždyť jsou to
vyhlášení svůdníci se smyslem pro ležérní eleganci a vysokým
sebevědomím. Američan by nejspíš stál v teniskách špičkami od
sebe a jednu nohu by měl o kousek předsunutou před druhou.
Proč? Protože je playboy.
Autoři rovněž sází na další českou vlastnost – lásku ke
vzpomínkám a schopnost zobrazit i ne zrovna nejrůžovější
minulost

jako

dobu

trochu

komickou,

ale

zato

hodnou

vzpomínání. 26 Obraz proto působí jako fotka z konce 70. a
začátku 80. let. Tehdy se nosilo oblečení ve stejném stylu, jaký
je na obrazu. Také se tenkrát ještě nespoléhalo na moderní
techniku, ale mladík mohl po dohodě jen tiše stát před kinem a
doufat, že ta, která s ním měla jít na film také, opravdu přijde a
nerozmyslí si to.
Protože tento postoj špičkama k sobě nejspíš nebude patřit
statnému

šedesátiletému

hospodskému,

ale

s větší

pravděpodobností bude vlastní vyjukanému gymnazistovi či
vysokoškolákovi, odkazují tak autoři i na dost specifickou a úzkou
skupinu diváků, pro kterou je daný filmový festival určený. Obraz
však docela dobře může zaujmout i skupinu čtenářů, jež se do
této cílové skupiny kdysi také řadila. Je potom schopný vyvolat
26

Ostatně o tom nás přesvědčuje například česká filmová tvorba jako Pelíšky, Černí baroni, Pupendo
a pod.
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v nich určité asociace, či vzpomínky, s tím, že něco podobného
také zažili. Tento obraz jim je pak blízký a důvěrně známý.
Příběh dává čtenáři značný prostor na přemýšlení a fantazírování
a českému čtenáři navíc umožňuje zabloudit i do sféry vzpomínek
a asociací.
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Když vyrostou tulipány na fotbalovém hřišti

Obrázek č.3 je rovněž tištěná reklama. Má rozměr 20cm x 14cm
a

propaguje

fotbalové

utkání

AC

Sparty

Praha

a
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Amsterdam. To, že se jedná o událost z fotbalového prostředí
napoví čtenáři fotbalový míč zobrazený ve středu levé poloviny
obrazu. Míč je zobrazený v pohybu, jako letící, na co odkazují
bledě modré linky vedené od jeho pravého okraje až k pravému
okraji samotného obrazu, přičemž linky blíž k okraji obrazu a dál
od okraje míče jsou hustší a mají světlejší barvu. Symbolizují
vítr, který vane za míčem, když ten rychle letí přes hřiště. To, že
míč je v letu, zdůrazňují rovněž odlétající bílá a černá políčka, ze
kterých je fotbalový míč ušitý.
Téměř striktně bílo-černé provedení tohoto reklamního
plakátu může odkazovat na bílo-černý fotbalový míč. Celý obraz
je na bílém podkladu. V horní části jsou dva nápisy. Z levého
horního rohu se táhne tučným černým písmem nápis: Pošleme
tulipány do kytek? A o řádek níž je vycentrovaný nápis v menším
tučném černém písmu: AC Sparta Praha – Ajax Amsterdam. Ve
spodní části obrazu jsou ještě menším tučným písmem černé
barvy dva řádky zarovnané vlevo, které odkazují na čas a místo
konání a rovněž přinášejí více informací o události samotné.
Čtenář se může dočíst, že se jedná o další kolo UEFA a také o
tom, že Sparta hostí holandský velkoklub. To všechno je v první
větě. Druhá věta, kterou pokračuje tento řádek, je otázkou: Kdo
to tam bude sázet a kdo to pohnojí? Pod těmito dvěma řádky
následují ještě další tři řádky, rovněž v černé barvě písma.
Začínají větou, která je větším písmem, než zbytek těchto řádků
a zní: Každý, kdo si zakoupí vstupenku, získá zdarma náramek
Nike. Zbytek těchto tří řádků už je v drobném černém písmu a
informuje o možnostech a podmínkách zakoupení vstupenek.
Spodní okraj obrazu v šířce 2cm obsahuje 6 log, z čehož jsou
čtyři

loga

sponzorů

a

partnerů,

1

logo

patří

domácímu
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fotbalovému klubu a 1 logo je logo webových stránek tohoto
klubu.
Ikonickým znakem ve výše uvedeném reklamním plakátu
je

obraz

letícího míče, který může být zároveň

indexem

fotbalového hráče a rovněž symbolem rychlosti. Loga pořadatelů,
sponzorů a webových stránek jsou symbolickými znaky.
Paradigmatické opozitum bychom v této reklamě mohli
hledat v samotném míči. Letí tak rychle, až z něj odlétávají černá
a bílá políčka. Proč není zobrazen v klidu na trávníku anebo
v ruce fotbalisty? Souvislosti mezi tím, co zobrazeno je, nám
dávají syntagma. Tady souvislost mezi tím, že je zobrazen
fotbalový míč a tím, že je zobrazen v letu a tím, že letí tak rychle
až z něj odlétají jednotlivá políčka, poukazují na rychlou a
nemilosrdnou hru.
Na úrovni denotací nese tato reklama zhruba tyto prvky:
kreslenou reprodukci letícího fotbalového míče, nadpisy a titulky,
informace o možnosti koupi vstupenek, datum a čas uskutečnění
zápasu, černou barvu a font písma a rovněž jeho velikost, loga
uspořadatele, sponzorů a partnerů a logo webových stránek.
Na konotační úrovni je možné vykládat rychle letící míč
s odlétajícími políčky jako rychlou, nemilosrdnou až zuřivou hru.
K tomu se rovněž přidává i titulek z horní části obrazu „Pošleme
tulipány do kytek?“ a titulek z dolní poloviny „Kdo to tam bude
sázet a kdo to pohnojí?“ které nesou význam rivality mezi
holandským a českým družstvem. A není v tom pouze rivalita,
ale také určitá dávka arogance, dynamiky, výsměchu a zuřivosti.
Metafora s tulipány vědomě shazuje holandské družstvo a vybízí
k boji. Je v ní hodně hrubosti a drsnosti a má spíše negativní
konotace. Celá reklama pak evokuje pocity soupeřivosti a
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mužského světa – rychlý, drsný sport, arogantní vyjadřování,
zesměšňování soupeře.

Fotbalového fanouška ani tulipánem nebacíš!
Na

rozdíl

od

prvních

dvou

reklamních

plakátů,

jež

propagovaly filmové festivaly, obsahuje tato třetí reklama více
psaných informací. Rovněž projevy nacionalismu jsou na rozdíl
od prvních dvou reklam, výlučně v psaném textu.
Už první a nejvíce viditelná věta na obrazu je slovní
hříčkou,

ve

které

hraje

hlavní

roli

jeden

ze

stereotypně

vnímaných symbolů Holandska – tulipány. Vzhledem k tomu, že
výraz „poslat někoho do kytek“ je českým idiomem znamenajícím
někoho zničit, zabít, zdecimovat, je věta „Pošleme tulipány do
kytek?“ zřetelnou ukázkou boje české vlajky vlající před domem
(v obrazu je vyjádřena ryze českou slovní hříčkou v reklamním
textu)

proti

vlajce

holandské

(je

ztělesněná

v tulipánech),

přičemž je zřetelně vidět jak si česká strana bere na pomoc
právě symboly a stereotypy, které českému čtenáři bez námahy
asociují Holandsko. Tomuto čtenáři se pak obraz jeví jako čitelný,
srozumitelný a jasný.
Pokračováním výše zmíněné slovní hříčky je další věta,
která se objevuje ve spodní části obrazu a která zní: „Kdo to tam
bude sázet a kdo to pohnojí?“ Dvojsmyslnost této věty je
srozumitelná pouze českému čtenáři, který ví, že se v české
sportovní hantýrce používá slovní spojení „sázet góly“. Rovněž
však ví, že „něco pohnojit“ v českých slangových luzích a hájích
znamená také „něco zkazit“. Nacionalistický směr tato věta
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nabírá stereotypním a typifikovaným odkazem na Holandsko
jakým je právě sázení tulipánů a jejich hnojení.
Česká

vlajka

banálního

nacionalismu

tudíž

v tomto

reklamním plakátu spočívá zejména v dvojsmyslnosti reklamního
textu, v používání českých idiomů, české sportovní hantýrky a
taktéž českých slangových výrazů. Můžeme ji však lehce najít i
ve využívání stereotypů, či symbolů krajiny vůči které se chce
daná reklama vymezit. Další sférou, kde se vlajka projevuje je i
srozumitelnost a čitelnost reklamního odkazu. Pro českého
čtenáře je celý obraz lehce srozumitelný a čitelný. Odkaz, jež
text nese, je pro něj jasný a bez problémů pochopitelný.
Nepotřebuje k němu žádné vysvětlivky. Jiný, než český, čtenář
by obraz potřeboval objasnit a reklamní text vysvětlit. Možná by
pro něj bylo nutné i vysvětlení jednotlivých stereotypů, jež jsou
v obrazu využity.
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Kapříci a zlatá prasátka
Z televizních reklamních spotů jsem se zaměřila na dva české
reklamní klipy z období Vánoc. Oba jsou původními spoty od
reklamní agentury Kaspen.
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Reklamní spot č.1 je vánoční reklama na Kofolu z roku 2003 a
nese název Divočák. Celý klip trvá 30 vteřin a je příběhem muže
a malé holčičky. Jdou spolu zasněženou krajinou kolem stromů,
muž drží děvčátko za ruku a za sebou táhne sáňky. Kolem nich
padá sníh. Holčička kráčí vedle něj a spolu si povídají. Muž jí
říká: „A když to vydržíš až do večera, nepapat, tak uvidíš zlatý
prasátko.“ Potom následuje střih a obraz ukazuje detail muže jak
piluje stromek. Děvčátko v tu chvíli není vidět, ale je možné
slyšet, jak se ptá muže: „A tati?“ Muž, pořád pilující stromek, jí
odpovídá: „Nó?“ Následuje střih a záběr na holčičku, která se dál
ptá muže: „A bude mít ty velký zahnutý zuby nahoru?“ Následuje
střih a záběr na obě postavy, přičemž muž zády ke kameře pořád
ještě piluje stromek a odpovídá holčičce: „ Zahnutý zuby. Musíš
vydržet a budou i zuby!“ Následuje záběr na holčičku, která říká:
„Ne, ne. Já nemusím. Já už ho vidím!“ Načež je záběr na muže,
který po této větě přestane pilovat, zvedne hlavu a na okamžik
se podívá na děvčátko. Pak otočí hlavu a podívá se stejným
směrem jako se dívá holčička. Rychle odhodí pilu, popadne
holčičku a začne utíkat, zatímco ona křičí. Do záběru, kde vidíme
utíkajícího muže s děvčátkem na rukou, vbíhá divoké prase,
které muže pronásleduje. Pak je záběr na stromek, který se
vedle osamocených sáněk kácí k zemi. V tomto záběru je slyšet
mužský hlas, který říká: „Užijte si ty pravé české Vánoce se vším
všudy. Když je milujete, není co řešit.“ Během toho, co slyšíme
poslední větu, se v pravé polovině obrazu v popředí objeví láhev
Kofoly.
Vzhledem k tomu, že v televizní reklamě je znaků mnoho,
budu uvádět ke každé kategorii znaku jenom vybrané příklady.
Ikonickým

znakem

je

v tomto

reklamním

spotu

například
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fotografická reprezentace lahve Kofoly v závěrečném záběru.
Ikonickým znakem může být i filmová reprezentace zasněžené
krajiny, ta může být i symbolickým znakem zimy. Indexickým
znakem je například funění divočáka, než vběhne do záběru –
funění je indexem divočáka a ten je zase symbolem přírody,
nebezpečí, síly a v této reklamě je rovněž symbolem Vánoc.
Paradigmatická opozita bychom tady mohli hledat například
v tom, proč jde s mužem pro stromeček právě malé děvčátko a
ne třeba chlapeček. Proč muž holčičce vypráví zrovna pověru o
zlatém prasátku a ne třeba nějakou jinou (třeba o tom, že
Ježíšek nosí dárečky). Proč je napadne zrovna divoké prase a ne
třeba vlk anebo liška?
Po syntagmatické stránce, když se podíváme na vzájemné
vztahy výše zmíněných symbolů, tak vidíme, že reklama staví
proti sobě na jednu stranu křehkost, jemnost, zranitelnost
(reprezentovány

právě

výběrem

holčičky,

zasněžené

zimní

krajiny, éterického a magického zlatého prasátka) a na druhou
sílu, drsnost, nebezpečí (symbolizovanou mužem, divočákem,
utíkáním). Jejich kombinace, syntagma, působí překvapivě a až
mírně komicky.
Na denotační úrovni vidíme v tomto reklamním spotu
například: zasněženou lesní krajinu, muže s děvčátkem tahajícího
sáňky, muže pilujícího stromek, muže utíkajícího s křičí holčičkou
na rukou a divoké prase, které utíká za nima, stromek kácející se
k zemi,

fotografii

lahve

Kofoly,

barevnost

obrazu

–

bílá

s kontrastními tmavými barvami, zvuk funění divokého prasete.
Na úrovni konotací můžeme najít čistotu a nevinnost
symbolizovanou sněhem, dětstvím a dětským pohledem na svět
(prasátko jako prasátko). Také zde lze vidět sílu, kterou
ztělesňuje jak muž, tak i divočák (tvůrci reklamy nepoužili pro
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svůj příběh podsvinčátko anebo bachyni). Rovněž je možné najít
v této rovině minulost reprezentovaný retro stylem oblečení,
starým typem sáněk a tradiční pověrou. Konotační význam
sloganu „Pravé české Vánoce.“ je tradiční české Vánoce a k němu
je připojen slogan značky Kofola „Když je milujete, není co řešit.“
Tato kombinace záměrně vyvolává dojem, že láhev Kofoly a
tradiční české Vánoce patří dohromady, ale stejně tak nese další
sdělení a sice, že Kofola je tradiční česká značka – stejně jako
pověra o zlatém prasátku.
Výše uvedený reklamní klip je možné přesněji popsat a
blíže určit vztahové vzorce. Podle oslovení „tati“, kterým holčička
muže tituluje, je čtenář schopen zjistit, že vztah muže a dítěte
v příběhu je vztahem otce a dcery. Podle symbolů jako jsou
padající sníh, sáňky, čepice, šála, či zasněžené stromy umí čtenář
situovat příběh do zimního období. To, že časově se příběh
odehrává v období Vánoc (konkrétně na Štědrý den), napoví
čtenáři další indicie - pilování stromečku a rovněž začáteční
dialog otce a dcery o zlatém prasátku. O tom, že se prostorově
příběh odehrává v České republice, je čtenář informován na konci
spotu, kde reklamní slogan přímo mluví o pravých českých
Vánocích.
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Reklamní spot č.2 je rovněž vánoční reklamou. Propaguje
mobilního operátora Oskar a spot se jmenuje Otec a syn.
Reklamní klip je z roku 2000 a trvá 40 vteřin.
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Klip je příběhem muže a malého chlapce, kteří jdou v zasněžené
krajině, otec vede chlapce za ruku, zatím co ten nese v druhé
ruce síťovku s rybou. Chlapec říká muži: „Já vím. My pustíme
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Ferdu do vody. Že jo, tati?“ Muž mu odpovídá: „Správně Jiříčku.
Ne všichni kapříci musejí o Vánocích skončit na talíři.“ Oba se
zastaví až na zamrzlém rybníku. Rozhlíží se kolem sebe, muž
kouká hlavně dolů k nohám. Pak se rozhlíží už i po okolí. Chlapec
se ho ptá: „No. A kam ho teda pustíme?“ Muž se dál rozhlíží a
říká: „No kam? Kam. No přece…“ Muž pustí chlapcovu ruku a
postoupí dál dopředu. Nohou se pokouší rozbít led. Následuje
střih a záběr z ptačí perspektivy, který zabírá do obrazu nejen
muže a chlapce, ale i celý rybník a krajinu kolem. Pak je možné
vidět jak se muž otáčí dokola a říká: „To jsem blázen. To snad
není možný!“ Pak můžeme slyšet jiný mužský hlas jak praví:
„Tak tohle by čekal málokdo!“ Následuje další střih a na
obrazovce se objeví na černém pozadí vycentrované logo Oskara
a pod ním bílým písmem rovněž vycentrovaný nápis: Pokrytí
98% obyvatelstva.
Během tohoto obrazu slyšíme stejný mužský hlas říkat:
„Oskar dosáhne o Vánocích úplného pokrytí.“ Potom následuje
další změna obrazu a pod logem Oskara se objeví bílým písmem
vycentrovaný nápis: Oskar. Pro každého. Každý den.
Pod tímto nápisem je další vycentrovaný nápis menším písmem
bílé barvy: OskarKontakt: 0800 177 117
Během toho je možné slyšet znovu ten samý mužský hlas jak
praví: „Oskar. Pro každého. Každý den.“
I v tomto reklamním klipu je mnoho znaků, proto budu
uvádět jen některé. Ikonickým znakem je zde například filmová
reprodukce zimní krajiny. Symbolickým znakem je logo Oskara
v závěrečné části reklamy.
Paradigmatická opozita zde můžeme hledat třeba v tom,
proč je zvíře v příběhu právě kapr a ne třeba štika nebo candát?
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Také bychom se mohli ptát proč jdou vrátit rybu do rybníka a ne
třeba tekoucí řeky? Rovněž je příběh točen právě v zimě a ne
třeba v létě?
Po syntagmatické stránce, když se podíváme na vztahy
mezi znaky, tak uvidíme, že autoři reklamy se snažili držet se
určitých zažitých pravidel a konvencí pro tvorbu tohoto typu
reklamních spotů – nejdřív následuje příběh, který může být
třeba i v mírně rozporném a úsměv vyvolávajícím vztahu
k propagovanému produktu, značka a produkt jsou ukázány na
konci spotu.
Na denotační úrovni vidíme v klipu asi toto: muže, který
vede

za

ruku

chlapce,

jež

má

v ruce

síťovku

s kaprem,

zasněženou krajinu, zamrzlý rybník, kontrast barev – bílá v okolí
a tmavé barvy v oblečení, oblečení ve stylu retro, černou
obrazovku a na ní červené logo s bílým nápisem OSKAR a pod
ním bílý úsměv a bílými písmeny slogan „Oskar. Pro každého.
Každý den.“
Na úrovni konotací je možné si všimnout hříčku příběhu,
která je založená na dvou větách. Tou první je slogan „Pokrytí
98% obyvatelstva.“, která v závěru klipu vysvětluje pointu
příběhu – kapra bude těžké vrátit, protože rybník je úplně pokryt
ledem, tak jako ve sloganu „Oskar dosáhne o Vánocích úplného
pokrytí“. Také poslední věta sloganu „Oskar. Pro každého. Každý
den.“ Nám objasňuje příběh a to zejména to, proč jdou s kaprem
zrovna v zimě, zrovna o Vánocích. Protože „každý den“ znamená
„i na Štědrý den“. A protože Oskar má v logu úsměv, znamená
to, že Oskar přináší úsměv, radost a to „Pro každého.“ tudíž i pro
kapra, který může být rád, že jej pouští zpátky. Retro oblečení
obou postav je symbolem vzpomínek, minulosti, čepice s bambulí
je zase symbolem dětství a nevinnosti. Bílá barva sněhu rovněž
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značí nevinnost, čistotu (čistotu skutků a myšlení – kapra pustit,
nesníst). Pohled shora, z ptačí perspektivy, na muže hledajícího
díru v ledu, značí bezmoc, malého jednotlivce vůči velké silné
přírodě.
I tuto televizní reklamu můžeme blíže popsat a podrobněji
určit vztahové trajektorie v příběhu. Z toho, že chlapec oslovuje
muže „tati“ lze vyvodit, že se jedná o vztah otce a syna. Podle
zimní krajiny, padajícího sněhu a zimního oblečení (čepice, šála,
rukavice) je taktéž možné určit roční období, ve kterém se příběh
odehrává. Rovněž je možné blíže určit časový úsek, do kterého je
příběh situován a to spíše nepřímo – postavy nesou ještě živého
kapra, takže musí být těsně před Vánocemi (po Štědrém večeru
by už byl kapr v české lokalitě na talíři), nebo nejpozději na
Štědrý den. Taktéž v dialogu mezi otcem a synem slyšíme, jak
otec říká, že „Ne všichni kapříci musejí o Vánocích skončit na
talíři.“

Což nám také napovídá více ohledně bližšího časového

určení. Nelze tedy určit přesný den, nebo datum, kdy konkrétně
v roce se tento příběh odehrává, ale lze jej blíže zasadit do
období před Vánocemi, nejpozději však na Štědrý den.

Český kapr v české vaně
Když se budeme držet Billigova konceptu banálního nacionalismu
a na obě výše zmíněné televizní reklamy nahlédneme optikou
této teorie, můžeme si všimnout několik pojítek, které oba
reklamní spoty spojují.
Prvním

z těchto

pojítek

je

dokonalá

znalost

českého

prostředí. Nejen současnosti, ale zejména minulosti. Oba klipy
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totiž působí do určité míry nadčasově – je velmi obtížné určit rok,
kdy se příběhy v nich odehrávají. Vyvolávají totiž téměř u všech
věkových kategorií asociace s tím, že tyto příběhy jsou nám
známé, že jsme je možná sami zažili anebo alespoň zažili něco
z nich 27 . A když už ani to ne, tak s největší pravděpodobností
většina z nás slyšela o příbězích jako jsou tyto dva. Proč je tomu
tak?
Vánoce

jsou

jedním

z nejvýznamnějších

křesťanských

svátků. Štědrý den, kterým končí období adventu a začíná období
Vánoc je posledním postním dnem tohoto období. Ryba je
tradičním postním jídlem v křesťanském světě. V zemích, které
mají křesťanské zvyky a nemají přístup k moři, přichází podle
tradice v úvahu ryba sladkovodní. V českých zemích, kde byla
tradice rybníků, byl už po staletí jednou z nejdostupnějších ryb
právě kapr. K výlovu rybníků docházelo většinou v pozdním
podzimu, takže před Vánocemi bylo docela snadné opatřit si
kapra i v nemajetných rodinách. Tudíž i rodiny, ve kterých ryby
v jídelníčku často nefigurovali, si mohli dopřát na Štědrý večer
k večeři kapra. Bylo to tedy jídlo postní, dostupné a v poněkud
luxusnější (smažené) formě i vhodné na slavností tabuli.
Kapři se zvykli kupovat živí a v domácnostech pak plavali
v různých nádobách, protože výlovy rybníků byly dřív, než nastali
Vánoce a jelikož v minulosti lednice ani mrazáky nebyly, bylo
důležité rybu uchovat co nejdéle živou (anebo alespoň do té
doby, než nastanou silné mrazy), aby se na štědrovečerní stůl
nedostala zkažená. Živý kapr, tak jak se prodává před Vánocemi,
však byl i docela vzácným zvířátkem k pozorování. Běžnému

27

Většina mladších respondentů se identifikovala spíše s chlapcem, starší se viděli většinou
v tatínkovi, i když někteří se identifikovali spíše s chlapcem, protože v dětství nosili podobné
oblečení.
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člověku (tedy pokud to nebyl zrovna rybář nebo potápěč) se moc
často v živote nepodařilo zahlédnout a pozorovat živou rybu jak
plave dost blízko na to, aby se jí mohl dotknout. Zejména pro
děti je tato podívaná velkým lákadlem a poskytne jim nevšední
zážitek. Tato tradice v českém prostředí přetrvala až dodnes a i
v době lednic a mrazáků si lidé nadále kupují živé kapry a doma
je pak chvíli nechávají plavat ve vaně (protože v moderních
domácnostech

už

tolik

různých

dostatečně

velkých

nádob

nebývá).
Vánoční kapři určitě neplavou ve všech vanách Evropy nebo
světa. Rozhodně však plavou v těch českých. A ne všechny
rodiny, které si vánočního kapra do vany opatří, jsou ochotny jej
uvidět na štědrovečerním stolu ve smažené podobě bok po boku
s bramborovým salátem. Další tradicí se proto zejména v Česku
stalo vypuštění kapra zpátky do volné přírody. Českého čtenáře
tohoto příběhu může totiž velice snadno napadnout vzpomínka
na to, že jako dítě také obměkčil své rodiče natolik, že se uvolili
kapříka vypustit zpátky do přírody. Anebo mu může přijít na mysl
vzpomínka na touhu (i když nenaplněnou) vrátit rybu zpátky. Pro
některé rodiny se tradice vracení kapra do rybníku stala vyloženě
rituálem, bez kterého by Vánoce snad ani nebyly možné.
Tvůrci zmíněné reklamy s výše uvedenými asociacemi počítají a
proto se od nich odrážejí, když jdou se svým příběhem ještě dál.
Příběh je velice osobní a působí na českého čtenáře velmi
důvěrně. A to hned z několika důvodů.
Jedním z nich je bezpochyby personifikace a pojmenování
postav, které v příběhu účinkují. Muž má jméno „tatínek“,
chlapec se jmenuje „Jiříček“ a kaprovi říkají „Ferda“. Nejedná se
tedy o jakéhokoliv chlapce, nýbrž o českého chlapce, protože
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jméno Jiří je jen české jméno. Rovněž se jedná o konkrétního a
bezpochyby českého kapra, protože i jméno Ferda je výlučně
česká domácí forma

jmen František a Ferdinand. Dokud kapr

neměl jméno, mohl být jeho původ jakýkoliv. Jakmile ale byl
pojmenován Ferdou, stává se z něj konkrétní český kapr –
získává totiž jeden z důležitých aspektů národního sebeurčení,
kterým je jméno v jazyce daného národa 28 . Taktéž je možné se
domnívat, že účelem onoho pojmenování kapra je snaha vyvolat
v čtenářích, jimž je příběh znám, i vzpomínku a snahu o
porovnání, jakou by mohla být třeba reminiscence typu „No jo,
Ferda. To ten náš kapřík se vždycky jmenoval Alois (anebo Josef,
Karel atd.) 29 .“
Druhým důvodem je samotný děj příběhu – otec se synem
jdou před Vánocemi vrátit kapra do rybníku, ale nemůžou najít
díru vysekanou v ledu, kterou by jej mohli vpustit zpět do vody.
Tento děj je důvěrně známý českému čtenáři, protože český
čtenář nejspíš dobře rozumí pojmu „mít kapra na Vánoce na
talíři“, stejně tak jako zná příběhy o vracení kapra zpět do
rybníku a rovněž tak, jako je mu známé i to, že v rybníku bývá
vysekaná díra pro ryby, jako i fakt, že když hodně mrzne a díra
se neobnovuje, může zamrznout a je pak těžké ji znovu najít a
vysekat. Většina českých čtenářů už s velkou pravděpodobností
něco podobného zažila, nebo o tom slyšela či četla. Je jí tento
příběh tedy známý a blízký.
Třetím důvodem osobního a důvěrného působení této
reklamy na českého čtenáře je prostředí v němž se odehrává.

28

Je zvykem přejímat jméno kmene, jehož se cítím být členem (viz imigranti, cestovatelé,
antropologové).
29
Například v naší rodině se od uvedení filmu Jak utopit doktora Mráčka jmenoval každý kapr
Doktor Mráček. Tatínek pak, když jej šel připravit o život, s oblibou říkal: „Tak děti a teď půjdu
utopit Doktora Mráčka.“ Podobná asociace je možná pouze v krajinách, kde se tento film promítal.
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Zřejmě se český čtenář už setkal s krajinou v České republice, ve
které je rybník, a nejspíš i ví jak tato krajina vypadá v zimě.
Obraz mu tedy může být právem povědomý a autoři reklamy si
tak mohli dovolit jeho naprostou anonymitu, protože se jedná o
„normální obyčejný rybník v zimě“. V čtenáři z berberského
kmene kočujícího Saharskou pouští by nejspíš pocity důvěrné
povědomosti tento obraz nevzbuzoval. Také oblečení postav je
vybrané tak, aby odkazovalo na toto prostředí. Autoři reklamního
spotu se snažili vyvolat dojem venkova. Spíš však venkova
z obrázků Josefa Lady, než dnešního venkova. Obraz reklamního
klipu totiž vyvolává v čtenáři asociace s obrázky venkova spřed
několika desetiletí, ve kterých je často vyobrazený svět, kde děti
nosí v zimě teplé pletené čepice s bambulí a pruhované šály, aby
se nenastydly (a ne třeba šátky, kapuce, kšiltovky, nebo čelenky)
a tatínkové mají na hlavách beranice. Oba, jak tatínek, tak i syn,
mají oblečené kabáty (a ne trekové, či péřové bundy). Oblečení
je laděno spíše do tmavých nevýrazných barev tak, aby obraz
připomínal starou černobílou fotografii. Tento efekt má zřejmě
vyvolat v čtenářích vzpomínky a asociovat dobu, která byla
zachycena jako film pro pamětníky.

Pravé české Vánoce s rituální krádeží stromku
Televizní reklama na Kofolu zobrazuje podobně, jako reklama na
Oskara, příběh, který je čtenáři důvěrně známý a v českém
prostředí schopný vyvolat mnoho asociací a vzpomínek. Tento
klip

rovněž

pracuje

se

stereotypem,

tradicí

a

národním

specifikem. I zde je možné najít několik důvodů proč tomu tak je.
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V České republice je za posledních 200 let tradicí mít na
Vánoce v domácnostech ozdobený jehličnatý stromek. Vzhledem
k tomu, že umělé vánoční stromky jsou na trhu pouze pár
posledních desetiletí, byly předtím ve všech rodinách, které
Vánoce slaví, stromky živé. Mnoho rodin tuto tradici živého
stromku dodržuje dodnes. Proto se také živé stromky před
Vánoci prodávají.
Ještě v první polovině 20. století se však vánoční stromky
prodávali jen ve městech. Vzhledem k tomu, že ne každý si mohl
dovolit utrácet za vánoční stromek, který nejpozději po Třech
králích stejně vyhodí, stejně tak jako lidé žijící na venkově, kteří
to měli do města daleko, no do lesa blíž, bylo častým jevem, že
si stromek jednoduše upilovali v lese a přinesli si jej domů. Aby
se jim ve sněhu dobře vezl, použili k tomu sáňky, na které jej
naložili. V některých rodinách se z takovéto krádeže vánočního
stromku stala tradice a zůstalo to dodnes. Štědrý den si tak bez
výletu do lesa a odpilování stromečku ani neumí představit.
Českému čtenáři (i tomu, který vyrostl v paneláku a o Vánocích
měl doma pouze umělý stromek) je však tradice živého (a třeba i
takto kradeného) stromku známá, blízká a s příběhy jako je tento
už s největší pravděpodobností přišel do styku (či už v literatuře,
ve výtvarném nebo filmovém umění). Rovněž je pro něj
samozřejmostí to, že pro stromek do lesa chodí tradičně muži.
Nesetká se třeba s variantou, že stará babička šla do lesa odřezat
stromek, aby bylo co doma o Vánocích ozdobit. V českém
prostředí je práce v lese tradičně mužskou prací.
Jenže v lese se pak můžou poblíž vyhlídnutého stromku
objevit i různé jiné bytosti – či už zvířátka, anebo jiní lidé
(polesný,

myslivec

atd.).

V našem

příběhu

se

v blízkosti

kradeného stromku objevuje divočák, který dodává zápletce
PAGE

58

správné vyvrcholení, ale to také jen proto, že je v přímé
souvislosti s jinou tradicí. Tradice půstu o Štědrém dnu vyplývá
z křesťanské tradice. K této tradici se však v oblasti České
republiky

přidružila

i

částečně

pohanská

pověra

o

zlatém

prasátku, které uvidí každý, kdo se bude na Štědrý den řádně
postit, jako odměnu za to, že půst důsledně dodržel. Tato
pověra, sloužící jako motivace k dodržení půstu na Štědrý den,
přetrvává dodnes. Český čtenář ji nejspíš bude znát a tak mu
celý příběh bude dávat smysl a bude mu rovněž blízký. Taktéž
příběhy o tom, že v lese někoho honil divočák zrovna když piloval
stromek na Vánoce (jako jakási odplata přírody za krádež
stromečku), se vykládají už po generace, takže čtenáři je i toto
vyvrcholení zápletky jaksi povědomé.
Třetí jistotou, na kterou tvůrci reklamy vsadili (hned po
zlatém prasátku a krádeži stromku), aby se přiblížili českému
čtenáři na poli asociací a vzpomínek, je zase barevnost obrazu.
Oblečení, které mají postavy v příběhu na sobě vyvolává dojem
oblečení na venkově před půlstoletím. Tatínek má beraniciušanku, dlouhou pletenou pruhovanou šálu a rozepnutý kabát,
pod kterým má pletený svetr. Holčička má oblečené široké
tepláčky utažené u kotníčků, pletenou čepici s ušima a s velkými
bambulemi na obou koncích a kabátek, ze kterého čouhá rolák.
Oblečení obou postav je laděno do tmavých tónů tak, aby
v kontrastu s bílým okolím vyvolávalo dojem staré černobílé
fotografie, či starého filmu. Snaha o vyvolání vzpomínek u
čtenáře je tu tedy patrná.
Vzhledem k tomu, že z tohoto reklamního filmu není možné
jasně určit místo, ve kterém se děj odehrává (můžou to být
Beskydy, Krkonoše, ale taky třeba Nízké Tatry anebo Karpaty),
pojistili se tvůrci tohoto spotu tím, že v závěru reklamy zazní
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ještě slogan „Užijte si ty pravé české Vánoce se vším všudy.“
Jakýkoliv (ne jen český) čtenář pak zaručeně nabude dojem, že
takto zkrátka vypadají pravé české Vánoce. A tudíž se tedy celý
příběh odehrává v Česku, postavy v něm jsou taky Češi a nejspíš
i divoké prase bude mít českou občanku.

Jak zlaté prasátko s kaprem Ferdou střeží české Vánoce
Podíváme-li se na to, co spojuje obě výše zmíněné reklamy
z hlediska teorie banálního nacionalismu, vyvstane nám hned
několik zajímavých společných rysů.
Prvním z nich je demonstrace češství – to, čemu Billig říká
„mávání vlajkou před domem“. To, co je vidět a slyšet, to, co je
zřetelně a čitelně označené jako české, nebo spíše jako „to pravé
české“ – vlajka před domem, kterou každý vidí a za kterou se
nikdo nestydí. Slogan reklamy na Kofolu to vystihuje ze všeho
nejzřetelněji právě slovním spojením „ty pravé české Vánoce“.
Češství je v tomto případě viditelné a důkladně označené.
Úkolem vlajky před domem je být vidět už z dálky a dát každému
jasně najevo, kdo v domě bydlí. Česká vlajka je v reklamě na
Kofolu pořádně osazena do zahrádky před dům. Ty pravé české
Vánoce jsou ukázané, natočené a co je ze všeho nejdůležitější,
jsou pojmenované. Všichni vědí, že jsou české. A také všichni
vědí, že jsou pravé, nefalšované, originální – takové, jaké mají
být v Česku.
V druhé reklamě vlajku před domem už není tolik vidět.
Pořád je však dostatečně jasné, kdo v domě bydlí. Dům je dost
výrazně označen. Kapřík Ferda a chlapec Jiříček jsou jedním
z nejzřetelnějších

ukazovatelů

češství

v této

reklamě.
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pojmenovaní, nesou důležitý aspekt češství jakým je české
jméno a tak je rovněž všem zřetelně jasné, kdože to v domě
bydlí.
Oba zmíněné reklamní spoty (ale stejně tak i reklamní
plakát propagující Festival krátkých filmů) taktéž poskytují
výhradně českému čtenáři možnost ztotožnit se s postavami a
vžít se do jejich příběhů za pomoci svých vlastních vzpomínek či
asociací. Pouze českému čtenáři, kterému jsou tyto příběhy
důvěrně známé a blízké, poskytují tvůrci těchto reklamních klipů
onen luxus. Proč tomu tak je? Právě z důvodů, jež činí tyto
reklamy výlučně českými reklamami. Z důvodů hojného využití
prvků

banálního

nacionalismu,

skrytých

samozřejmostí

a

zaběhnutých zvyklostí.

Mávat či nemávat? To je otázka!
Podle antropologa Raymonda Firtha

symbolizuje národní vlajka

posvátný charakter národa. Je uctívána loajálními občany a
rituálně poskvrňována těmi, co se snaží protestovat.
Rozdíl mezi máváním či nemáváním (anebo salutováním či
nesalutováním) vlajkou je možné ilustrovat na příkladu eseje
Rolanda Barthese Mýtus dnes. Barthes se tu zabývá výtiskem
časopisu Paris-Match, který mu byl nabídnut u holiče. Na obalu je
„salutující mladý černoch ve francouzské vojenské uniformě,
s pohledem zdviženým, nejspíše upřeným na složení trikolóry“.
Francouzská trikolóra může, když je například vyobrazená na
bochníku chleba, indikovat schválené standardy pečení. Když
vládá dává takovým vlajkám šlechtické dopisy, jako to udělal
Monsieur Balladur v září 1993, trikolóra nesignalizuje jen kvalitu
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pečení. Signalizuje rovněž kvalitu národní tradice a kvalitu
národního sátu blahosklonně dohlížejícího na kvalitu denního
chleba svých občanů.
Nesčetné
Spojených

miliony

států,

vlajek,

nevyžadují

jež

označují

okamžitou,

uctivou

domácnosti
pozornost.

Nemává se jimi, nesalutuje se jim, nikdo si jich nevšímá. Jsou to
vlajky, na které se nedbá. No kdyby však všechny tyto vlajky,
jimiž se nemává, zdobící důvěrně známé prostředí, měly být
odstraněny, najednou by se dostaly do pozornosti – asi tak, jako
když se zastaví hodiny. Kdyby červená a modrá byly zaměněny
za zelenou a oranžovou, následovalo by důkladné skandalizované
vyšetřování jakožto i policejní pokuty.
Otázkou může být, co dělají všechny tyhle vlajky jimiž se
nemává, a to nejen ve Spojených státech ale po celém světě?
Poskytují přeci banální připomínku nacionalismu – mávají to
nemávajíc. Připomínání není vědomou činností. Tyto rutinní
vlajky se liší od těch, které si vynucují pozornost a liší se i od
jejich symbolického sdělení. Běžný život v normálním státě je
považován za banální, politicky nezáživný a ne-nacionalistický.
Nacionalismu je, naproti tomu, výjimečný, politicky nabitý a
emocionálně popoháněný. Obyčejný život je nacionalistickým
sentimentem ovlivněn jen „ v docela neobyčejných a často
relativně nestálých podmínkách“. Psychologie nacionalismu je
psychologií

neobvyklou,

emocionální

náladu

vyvolávající

ve

výjimečných časech. Banální rutiny, mající daleko od toho stát se
nositeli nacionalismu, jsou bariérami proti nacionalismu.
Všechny národní státy mají příležitosti, kdy jsou běžné
rutiny suspendovány tím, že stát oslavuje sám sebe. Potom
můžou provalit sentimenty patriotických emocí, jež musí být po
celý zbytek roku uchovávány mimo provoz běžného života.
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Ročenka moderního národa má pak snahu replikovat v miniaturní
podobě svou delší politickou historii. Významné dny národních
oslav následují postupně tak, aby mohla národní vlajka mávat
jak metaforicky, tak doslovně. 30

Prezentace češství aneb jak se mává vlajkou
Reklamy, které v této práci uvádím, mají schopnost propagovat
češství, které je do nich zakomponováno a komunikovat tak
směrem k okolnímu světu, ale zároveň i posilovat češství uvnitř
národa samotného a komunikovat tak směrem k světu vnitřnímu.
Důležitou roli v procesu posilování češství zevnitř hraje
bezpochyby schopnost identifikace s vytvořeným obrazem. Umět
se ztotožnit s postavami v příbězích, s jejich názory, anebo
s jejich

celkovým

vzezřením

je

nepochybně

jedním

z nejzákladnějších předpokladů komunikace směrem dovnitř. V
českém čtenáři by

měly tyto reklamy vyvolávat

asociace,

vzpomínky, reakce spojené s tím, co v nich není explicitně
řečeno, souhlasné přitakávání anebo odmítavé kroucení hlavou.
Český čtenář k nim nepotřebuje žádné vysvětlivky, protože jsou
mu důvěrně známé, blízké a rozumí příběhům jež jsou v nich
zobrazené. Jsou to totiž příběhy domácí, „naše“.
Co se týče komunikace směrem k okolnímu světu, tady
hraje velkou úlohu vymezování „my“ a „oni“. Čtenář ze skupiny
„oni“ je explicitně informován o tom, že se jedná o „české
Vánoce“. Směrem dovnitř národa (do skupiny „my“) se pak kvůli
zdůraznění onoho pocitu „my“ ještě přidává výraz „pravé“, aby

30

Billig, M. (1995): Banal Nationalism. Londýn: Sage. (str. 39 – 45)
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se paměť národa osvěžila, podpořila a zaktivovala. Rovněž pocit
spolupatřičnosti

uvnitř

skupiny

„my“

je

zde

hýčkán

–

odkazováním na minulost, připomínáním zvyků a tradic, jejich
zobrazováním ve světle současnosti a zároveň vyvoláváním
myšlenky, že „tak se to dělávalo vždycky“. Čtenář ze skupiny
„oni“ by zase měl nabýt pocitu, že

„tak se to dělá v Česku“

anebo, že „to je typicky české“.
Reklama, která se o banální nacionalismus opírá může
mávat vlajkou u domu před kolemjdoucím, no její komunikace
směrem dovnitř národa může vyvolávat i nesouhlasné kroucení
hlavou. Obraz, který poskytuje okolnímu světu může používat
hodně symbolů a typifikací o zobrazovaném národu a vzbuzovat
tak ve skupinách z kategorie „oni“ asociace s daným etnikem, no
ve skupinách z kategorie „my“ může vzbuzovat i reakce typu: „to
se o nás všude říká, ale my tací doopravdy nejsme“ anebo „my
tací už nejsme, to už se u nás dávno nedělá“. Jako příklad
takovéto reakce chci na následujících řádcích uvést citaci z knihy
Davida Ogilvyho Zpověď muže, který umí reklamu.
„Má kampaň „Přijeďte do Británie“ byla až podezřele
úspěšná, přesto byla podrobena tvrdé kritice v britském tisku.
Obvinění

znělo,

že

reklama

poškozuje

britskou

prestiž

vyvoláváním jakéhosi antického obrazu Británie – příliš mnoho
starých dřevěných haciend, příliš mnoho starosvětské okázalosti.
Byl jsem obviněn, že vytvářím zdání, že Anglie je malé,
venkovské království, které žije ze zašlé slávy dávných dob. Proč
neukážu

Anglii

„takovou,

jaká

opravdu

je“,

vitální,

industrializovanou, jako sociální stát, jež dal světu penicilín,
tryskové motory, Henryho Moora a atomové elektrárny? ...
Žádný Američan by se netáhl přes celý oceán, aby se podíval na
atomovou elektrárnu. Raději by viděl Westminster Abbey stejně
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jako já. Při rozhodování, jaké státy navštívit, je americký turista
ovlivněn svým vztahem k místním obyvatelům. Můj výzkum
ukazuje, že Američané Brity vidí jako zdvořilé, čestné, kulturní,
upřímné a morální, ale také jako příliš rezervované, pompézní a
zakaboněné.

Proto

se

v naší

kampani

snažíme

poopravit

nepříznivé a stereotypní aspekty kladením důrazu na schopnost
Angličanů přátelit se.“ 31
Na výše uvedené ukázce je možné vidět právě ten typ
vztahu cizinec-našinec, ve kterém je obraz komponován pro
cizince a tudíž se nemusí nutně líbit našinci. V reklamách na
Kofolu a na Oskara, které ve své práci uvádím, je tomu přesně
naopak

a

příběhy

v nich

jsou

komponovány

pro

našince.

Využívají jemných nuancí, kterým by cizinec nerozuměl, využívají
nespočetné množství asociací a odkazů, které by cizincovi musely
být složitě vysvětlovány. Našinec jim však rozumí bez problému.
Kdybychom se však podívali na reklamní plakát propagující
francouzský filmový festival, mohli bychom najít rysy, které
popisoval David Ogilvy. Je to reklama plná symbolů, její záměr je
upoutat cizince a být pro něj srozumitelná. Těžko říct, jestli by
Francouz při pohledu na ni nereagoval stejně jako britský tisk na
Ogilvyho kampaň. Když však srovnáme tuto tištěnou reklamu
s jinou, rovněž propagující filmový festival, je vidět, že ta je
naopak

psaná

pro

našince

–

využívá

memoárů

svých

spoluobčanů. Poslední tištěná kampaň, jíž je reklamní plakát
propagující fotbalové utkání českého a holandského družstva, se
od všech výše zmíněných reklam liší zásadně. Je sice psaná pro
našince a využívá jeho asociací a porozumění, ale také k tomu

31

Ogilvy, D. (1987): Zpověď muže, který umí reklamu. Praha: Pragma. (str. 152-153)
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využívá symboliky cizinců, tak aby bylo našinci srozumitelné, o
koho se jedná, které dvě strany spolu na plakátu soupeří. Snaží
se čtenáře obeznámit s tím, kdo je tady cizinec a kdo našinec.
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Závěr
Když se řekne nacionalismus, našinec se trochu otřese.
Nacionalismus však nepatří jen do konfliktních situací a nejde
pouze ruku v ruce se Sokolem, krojem, vlajkou, nebo Smetanou,
či kněžnou Libuší. Jde klidně ruku v ruce s céčkama, knedlíkama,
Vánoční koledou, Josefem Ladou, ale třeba i s kapříkem Ferdou, či
krádeží vánočního stromku. A člověk se přitom nejen, že neotřese,
ale ještě při tom blaženě přivírá oči, vzpomíná a sám pro sebe se
usmívá.
Jaký je mezi tím rozdíl? Obrovský. Ten první nacionalismus
je vidět, je vědomý a má své pevné místo a své zastánce. Ten
druhý vidět není, protože je úplně všude kolem nás, je běžný,
každodenní

a

nacionalismu,

je

vlastní

úplně

Michaelem

všem.

Billigem

Právě

nazývaný

tento

druh

„banálním

nacionalismem“ jsem se snažila najít a rozanalyzovat v pěti
vybraných českých reklamách.
Zjistila jsem, že je v první řadě rozdíl ve využívání symbolů
v reklamách. Když je reklamní sdělení určeno pro cizince, člena
kategorie

„oni“

využívá

se

mnoho

explicitních

symbolů

a

stereotypů. Když je však příběh určen pro skupinu „my“, tedy pro
našince, využívají se v něm nuance, jemná rozlišení, hříčky se
slovy pro cizince dostatečně složité, sahá se po vzpomínkách a po
asociacích, po věcech a příbězích, jež jsou nám všem našincům
důvěrně známé a srozumitelné.
Banální nacionalismus, jehož koncept je založen na této
důvěrné znalosti, známosti či obyčejnosti, je tak přítomen i
v reklamách, které nacionalisticky na první pohled vůbec působit
nemusí.
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Resumé
The concept of banal nationalism as Michael Billig introduces it in
his works is possible to use in various areas of social science. The
options of its use can be surely found even in the field of media
studies. I have decided to apply this approach in analyzing five
chosen Czech advertisements. These ads have various looks,
they are focused on different groups of recipients and at first
they differ havily from each other. My goal was to find the
elements of the banal nationalism in them and separate these
from the big nationalism, the demostrative one. I was interested
in what elements do producers of ads use when they create an
ad for a domestic audienceand what elements they use to create
an ad for an audience that can hardly be called domestestic. I
was focused not just on the obvious elements, but also on the
petit differences and nuances which often come to be very
important.
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