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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá reprezentací štěstí v reklamně v kontextu teorie konzumní
společnosti. Cílem práce je zjistit, jaké možnosti reprezentací štěstí ve spojení s konzumními
produkty zprostředkovávají reklamy svým divákům, přičemž zkoumány jsou televizní a online
reklamy vztažené k prostředí ČR. V první části práce jsou zpracovány teoretická východiska
pro témata konzumní společnost, reklama a štěstí. Konzumní společnost je konceptualizována
jako hedonicky orientovaná a etablovaná v materialistickém pojetí světa. Reklama je pojímána
jako hlavní ideologický nástroj konzumní společnosti používaný k transformaci hodnot. Na
štěstí je nahlíženo jak z hedonické, tak z eudaimonické perspektivy. Vzhledem k abstraktní
povaze štěstí jsou z expertního diskursu odvozeny konstitutivní prvky štěstí, které slouží jako
konceptuální rámec a výchozí kategorie pro analýzu. Rozlišeny jsou kategorie sociální vztahy,
produktivní činnost a zdraví. Jejich zobrazení v reklamě následně zpracovává kvalitativně
založená empirická část. Výběrový vzorek tvoří 24 reklam. Při práci s daty je použita metoda
kvalitativní obsahové analýzy. V rámci analýzy jsou u každé výchozí kategorie identifikovány
centrální motivy, které jsou doplňovány o jejich vizuální reprezentace. Formy reprezentací u
jednotlivých motivů se prolínají a jsou reprezentovány v různých kombinacích. Společným
znakem reprezentací jsou produkty, jež jsou zasazovány do nejrůznějších životních okamžiků
a situací. Jednotlivé reprezentace jsou zasazeny jak v eudaimonické, tak v hedonické dimenzi.
V kategorii sociálních vztahů je nejvíce patrný trend komodifikace.

Abstract
The bachelor thesis deals with advertising representation of happiness in the context of
consumer society theory. The aim of this work is to find out what possibilities of interpretation
of happiness are in connection with consumer products, which mediate advertisements to their
viewers. TV and online advertisements related to the environment of the Czech Republic are
examined. The first part of the thesis deals with theoretical basis for themes of consumer
society, advertising and happiness. Consumer society is conceptualized as hedonically oriented
and established in the materialistic concept of the world. Advertising is seen as the main
ideological tool of consumer society that is used to transform values. The happiness is seen
from both perspectives, the hedonic and eudaimonic. Due to the abstract nature of happiness,

constitutive elements of happiness are derived from expert discourse and serve as a conceptual
framework and a default category for analysis. The default categories are social relationships,
productive activity and health. The qualitative based empirical part subsequently processed the
representation in advertising. The sample consists of 24 ads. The qualitative content analysis
method is used for work with data. In the analysis, the central motives are identified for each
default category and are complemented and developed by their visual representations. The
forms of representations of the individual motives blend together and are represented in
different combinations. A common feature of representations are products that are embedded
in a variety of life's moments and situations. Individual representations are set in both
eudaimonic and hedonic dimensions. In the category of social relationships, the trend of
commodification is most evident.
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Úvod
„Doktore, mám problém; mám potíže se spaním. I když mám krásný dům, krásné děti
a šťastné manželství, mám hodně starostí.“ [Fromm 2001: 36; úprava moje] Je zvláštní, co
všechno, od vzdělání, přes lásku, až po zdraví, lze vyjádřit ve formě vlastnictví prostřednictvím
slova mít. Něco mít je normální. Žít, natož žít šťastně a nic nemít je dnes takřka nemožné.
Abychom mohli žít, nezbytně něco potřebujeme – potravu, oděv, místo pro život atd. Kdo nebo
co však rozhoduje o tom, co potřebujeme?
V průběhu historie bylo za nejzákladnější motivaci k lidskému jednání považováno štěstí
[Diener 1984: 542] a hodnoty, jež určují, jaké volby při jednání činíme. [Rose 1956: 5] Na
samotný konstrukt štěstí lze pohlížet skrze dva proti sobě stojící koncepty, jimiž jsou hedonie
a eudaimonie. V hedonické rovině je ideál šťastného života postaven na maximalizaci potěšení
skrze uspokojování potřeb a pod pojmem štěstí je tak možné představit si například radost
z nakupování nebo spokojenost vyvolanou konzumací dobrého jídla a pití. V eudaimonické
rovině je naproti tomu štěstí pojímáno jako žití v souladu s hodnotami, jež si interpretujeme
jako důležité, přičemž podstatu štěstí je poté možné hledat například v osobním růstu,
seberealizaci či v nalezení smyslu života. [Šrám 2016: 4]
Pro dnešní moderní industriální společnosti je typická spíše hedonická orientace
a materialistické pojetí světa, což jsou zároveň znaky, jež je možné považovat za hlavní
východiska konzumní společnosti. V konzumní společnosti lidé chápou svoji existenci skrze
to, co vlastní a věří, že konzumací produktů či služeb nebo rozmanitými volnočasovými
aktivitami dosáhnou potěšení a mohou své vlastnictví transformovat na životní štěstí. [Fromm
2001, Andrew 2001: 101] Přesto, ačkoliv konzum jako takový sice nabízí možnost okamžitého
uspokojení, není dostačujícím prostředkem k dosažení štěstí, neboť hodnoty jako přátelství,
rodina či láska, jež pocit štěstí významně ovlivňují, si nelze jednoduše koupit a vyplývají spíše
z eudaimonického pojetí. [Bauman 2010: 14]
Z tohoto důvodu je v konzumní společnosti instrumentálně využívána reklama, která má
za úkol tyto hodnoty propojit s propagovanými produkty, čímž se tytéž produkty stávají nositeli
určitých významů a hodnot. V rámci reklamních reprezentací dochází tedy k tomu, že hodnoty,
na nichž jsou představy o štěstí založeny, se zároveň stávají součástí produktů a v kontextu
konzumní společnosti lze proto dle Baumana (2007) hovořit o jisté komodifikaci a materializaci
hodnot jakými jsou například právě přátelství, rodina a láska. [Šrám 2016: 41-43]
Vzhledem k tomu, že reprezentace štěstí v reklamě jsou však upravovány svými tvůrci,
aby odpovídaly převládajícím představám o štěstí v dané společnosti, mohou také prozrazovat
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řadu užitečných informací o tom, co se v konzumní společnosti děje s hodnotami obecně,
případně o tom, co tyto reprezentace vypovídají o společnosti jako takové.

Konzumní společnost
V této kapitole je definován fenomén konzumu a konzumní společnosti. Představen je
historický vývoj konzumní společnosti a identifikovány jsou její základní východiska.

1) Vymezení konzumu a konzumní společnosti
Problematika konzumu je často diskutovaným tématem zejména v oblasti sociologie,
ekonomie, filosofie a v dalších sociálních i humanitních vědách. Mezi autory, jež se konzumem
zabývali patří například Veblen (1899), Fromm (2001), Lipovetsky (2007) či Lee et al. (2002).
Samotné slovo konzum je možné chápat jako spotřebu. Dle Slovníku cizích slov (1996) je
konzum popisován jako spotřeba zboží či služeb, nebo obecně jako spotřeba zdrojů nezbytných
pro uspokojení základních potřeb. Tuto definici však nelze chápat jako univerzální, protože
existují i jiné výklady tohoto konceptu, v nichž je konzum pojímán spíše jako moderní forma
odcizení1. [Fromm 2001] Konkrétně Veblen (1899) pracoval s konceptem tzv. okázalé
spotřeby, jenž „historici používali, aby vysvětlili spotřebitelskou revoluci v Anglii během
osmnáctého století – v neposlední řade proto, že představovala zrod konzumní společnosti.“
[Andrew 2001: 101]
Konzumní společnost2 lze definovat jako moderní industriální společnost, kde lidé chápou
svoji existenci skrze to, co konzumují, protože to, co konzumujeme, je stejně jako to, co
vlastníme, viditelné na první pohled. [Fromm 2001: 43] Poprvé se koncept konzumní
společnosti objevuje sice až ve dvacátých letech 20. století. [Lipovetsky 2007: 27], nicméně
jako jeden z prvních se jím zabýval již Karl H. Marx v 19. století skrze teorii odcizení či
Thorstein B. Veblen v díle Teorie zahálčivé třídy: ekonomická studie institucí3 z roku 1899.
Později na myšlenky Marxe a myšlenky dalších myslitelů navázal americký sociolog Erich
Fromm, jenž se problematikou konzumu zabýval skrze rozlišení dvou typů životní orientace –
na modus „být“ a modus „mít“. V neposlední řadě je pak také nutné uvést současného sociologa
a analytika Gillese Lipovetskyho – kritika konzumní společnosti a konzumu obecně, který
významně přispěl svými analýzami západní společnosti.

1
S konceptem odcizení se pojí především jméno Karl H. Marx, který jej prezentoval jako pasivní a receptivní
vnímání světa i sebe sama.
2
Kromě konceptu konzumní společnost vzešly z výrazu konzum i další koncepty jako konzumerismus, konzumní
kultura, konzumní způsob života ad., které však ve své podstatě vycházejí stále z jednoho a toho samého pojetí
konzumu coby okázalé spotřeby. Pro tuto práci ale není důležité se definicemi těchto konceptů podrobněji zabývat.
3
Originální název The Theory of the Leisure Class: an economic study of institutions.
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2) Historický vývoj konzumní společnosti
Vznik éry konzumu a konzumní společnosti je stejně jako vznik sociologie vázaný na
přechod od „tradiční společnosti“ ke „společnosti moderní“, k němuž dochází v průběhu 18.
století. Ekonomické jednání je odloučeno od některých lidských hodnot a ústředním cílem
se stává hospodářský růst a zvyšování životní úrovně společnosti. Dle Lipovetskyho (2007: 3052) lze rozlišit tři fáze vývoje konzumní společnosti.
„První vývojová fáze rozbila tradiční vztahy, ovládané místním obchodníkem,
a proměnila tradičního zákazníka v moderního spotřebitele: v konzumenta výrobních značek,
jehož nutno vychovávat a svádět – především pomocí reklamy“. [Lipovetsky 2007: 34]. Tuto
fázi datuje Lipovetsky přibližně na přelom 18. a 19. století a spojuje ji s pokrokem
v důsledku procesu industrializace. Začíná výroba s nepřetržitým provozem a s tím spojený
velký přísun a diferenciace produktů. Dochází k rozvoji komunikačních sítí, rozvoji obchodu
a na trhu se objevují první značky – Heinz 1869, Coca-cola 1886, později Ford 1903.
S nástupem značek rovněž dochází k výrazné proměně vztahu spotřebitele k prodejci.
Původně identické výrobky beze jména dostávají své nálepky, a člověk tak již nekupuje
produkty jako takové, ale kupuje značku, jméno či podpis výrobce společně s hodnotami, jež
zastupuje a pocity, které v něm vyvolává skrze reklamu. [Lipovetsky 2007: 30-34] Značka
se jinými slovy stává určitým prostředkem vlastního sociálního začlenění v rámci konzumní
společnosti a umožňuje spotřebiteli najít své místo ve společnosti.
Druhá fáze je spojována s příchodem masové spotřeby, rozmachem velkodistribuce a též
se vznikem supermarketů a samoobsluh. Dochází k rozmachu automobilů, domácích spotřebičů
a soustavně se zkracuje životnost produktů tím, že rychle vycházejí z módy. Produkty jsou proto
rychleji obměňovány, čímž se nakupování stává všední záležitostí a celkově se zrychluje
ekonomika. [Lipovetsky 2007: 36-40]
Třetí a poslední fáze je více či méně odrazem současné společnosti a je možné ji umístit
přibližně do období od konce 20. století až do dnes. Dochází k přejímání hodnot, v nichž je
konzumní způsob života etablován a produkty již nekupujeme pouze pro jejich hmotnou
podstatu, nýbrž pro požitky, které se s nimi pojí. „Donucování je nahrazeno sváděním,
povinnost hedonismem, spořivost utrácením, disciplína osvobozením, budoucí přísliby
přítomností“ [Lipovetsky 2007: 40] a touhy konzumentů jsou poháněny vidinou štěstí, slasti,
pohodlí a estetičnem.
Obraz dnešních společností blahobytu již v minulosti poměrně výstižně popsal
Fromm (2001: 40), jenž se domníval, že v moderních industriálních společnostech, je cílem
většiny lidí něco „mít“. Mít životního partnera, potomky, práci, peníze, zdraví, moc, uznání atd.
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Dokonce i osoby jsou přetvořeny ve věci, vztahy mezi nimi nabývají charakteru vlastnictví a
„mít“ něco ve svém vlastnictví se v podstatě stalo určitým nedotknutelným a svatým právem
každého člověka.
Určitou změnu v západní kultuře viděl Fromm (2001:35) také v jazyce, kde podle něj
během posledních několika desetiletí došlo k většímu důrazu na vlastnění tím, že jsou více
užívána podstatná jména4 na úkor sloves5, která jsou naopak užívána méně, protože čím dál
častěji vyjadřujeme činnosti prostřednictvím podstatných jmen. Například je dnes možné říci
„Jsi moje láska“ namísto „Miluji tě“ a na první pohled nám to ani nepřijde nijak zvláštní. Není
to však úplně vhodné vyjádření skutečnosti. Láska je označením pro silný pozitivní vztah
náklonnosti a lze ji cítit. Nelze ji ale vlastnit nebo rozdávat jako věc. Můžeme někoho milovat
či můžeme být někým milováni – říkat však někomu „jsi můj silný pozitivní vztah náklonnosti“
je přinejmenším podivné.

3) Základní východiska konzumní společnosti
V každé společnosti, konzumní nevyjímaje, hrají důležitou roli hodnoty, jež jsou sdílené
jejími členy. „Sociologie zjistila, že hodnoty pomáhají organizovat a řídit lidské chování,“
protože volby, které při chování činíme, určují právě naše hodnoty. [Rose 1956: 5] Spates
(1983: 28) v návaznosti na Parsonse (1951) poté o hodnotách hovoří jako o morálních
přesvědčeních, jež mají moc apelovat na lidské jednání. Za hodnotu proto nepovažujeme něco,
co vnímáme jako pouhý nástroj k dosažení něčeho jiného, ale něco, čeho si vážíme jako
takového. Hodnotou tedy může být rodina, práce, vlast a jednoduše vše, co nějakým způsobem
ovlivňuje volby, které v životě činíme.
V konzumní společnosti je však realita hodnot složitější. Lidé zde chápou svoji existenci
skrze to, co vlastní a konzumací produktů či služeb nebo rozmanitými volnočasovými
aktivitami lze toto vlastnictví transformovat na sociální status [Andrew 2001: 101] a životní
spokojenost. Pocit štěstí je zde postaven na roveň nakupování komodit [Bauman 2010: 19]
a dokonce i lidské hodnoty a představy lze zkonzumovat jako produkty, z nichž máme požitek,
čemuž do značné míry odpovídá i naladění současného trhu.
Trh totiž dnes nenabízí pouze užitek spojený se zbožím či službami, ale komplexní
produkty všeho druhu složené nejen z užitkové, nýbrž především požitkové hodnoty.
Nekonečný přísun zdrojů nezbytných k přežití a moderní vybavení zajišťující pohodlný
a snadný život se staly spíše samozřejmostí a nastala éra umělých potřeb. Umělých proto,

4

Podstatné jméno je slovní druh, skrze nějž nejčastěji vyjadřujeme, co máme – vlastníme.
Sloveso je náležitým označením činnosti (milovat), stavu (být za/milovaný) či změny stavu (zamilovat se).
[https://cs.wikipedia.org/wiki/Sloveso]
5
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protože jsou často vyvolávány skrze postradatelné produkty ztělesňující hodnoty a představy,
jež jsou většinovou společností považovány za znaky životního štěstí. Původní životní styl
spočívající v „prosté“ spotřebě nyní tedy umocnil hedonický přístup k životu a životním
posláním se tak stala kumulace požitků, které z nákupu a vlastnění konzumních produktů6
plynou. [Lipovetsky 2007: 36-41] Jinak řečeno došlo k „(…) osvobození principu slasti
a oproštění člověka od veškerého nedostatku, odříkání a askeze, které ho v minulosti svíraly
a namísto strohých kázeňských příkazů všude halasí výzvy k materiálním touhám (…)“ po
nových zážitcích, potěšeních, rozkoších a slastech. [Lipovetsky 2007: 113]
Na základě výše uvedených myšlenek, je možné formulovat dva fundamentální znaky
konzumní společnosti.
1. Jedná se o společnost založenou na hedonické orientaci. Vznikají zde
uměle vyvolané potřeby. Produkty se již nekupují pouze pro svůj
užitek, nýbrž pro svoji požitkovou hodnotu. Vlastnictví a nákup těchto
konzumních produktů vytváří nové zážitky, potěšení, rozkoše a slasti.
Lidé skrze produkty usilují o spokojený šťastný život a vzniká zde
přelud životního štěstí.
2. Jedná se o společnost etablovanou v materialistickém pojetí světa. Lidé
zde chápou svoji existenci skrze to, co vlastní a věří, že konzumací
produktů či služeb nebo rozmanitými volnočasovými aktivitami mohou
své vlastnictví transformovat na sociální status a životní spokojenost.
Dokonce i lidské hodnoty či představy lze prodat a zkonzumovat jako
produkty.
Hlavním znakem konzumní společnosti proto stále zůstává její silná orientace na
spotřebu, nicméně ne spotřebu zdrojů nezbytných k uspokojení základních potřeb, ale spotřebu
okázalou a uměle vyvolanou, jež dnes označujeme slovem konzum. V tomto kontextu přitom
ale hovoříme o spotřebě takřka čehokoliv, co je dostupné na trhu a co lze vlastnit nebo jinak
řečeno „mít“ ve svém vlastnictví. To, co totiž můžeme vlastnit, lze i prodat a co můžeme prodat,
lze samozřejmě i konzumovat.
Změny, k nimž došlo v rámci vývoje konzumní společnosti, vedly tedy k výrazné
proměně hodnot současného člověka a k vytvoření společnosti, jak ji známe dnes. Navíc
s sebou však éra konzumní společnosti přinesla i rozvoj komercializace, což se projevilo
6

Za konzumní produkty označuji ty, jež nejsou nakupovány primárně pro svoji užitkovou hodnotu (například
nákup sekačky, abych mohl sekat trávník), nýbrž pro požitek, jenž plyne ze samotného nákupu či vlastnění
tohoto produktu.
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zejména na významu a formách reklamy. Ta nadále nepopisuje pouze charakter produktů, ale
předkládá člověku určité obrazy reality. Jinými slovy reklama již nezobrazuje pouze užitkové
hodnoty zboží či služeb, ale „(…) spektakulárnost, emocionalitu a metaforičnost, tedy znakové
systémy, které se vymykají objektivní realitě výrobku.“ [Lipovetsky 2007: 52]

Reklama
Práce se opírá o dva hlavní koncepty, jimiž jsou konzumní společnost a štěstí. Reklama je
poté nezbytnou součástí této práce z toho důvodu, protože představuje jakýsi nástroj, jenž tyto
koncepty spojuje prostřednictvím reklamních reprezentací.
V následujících odstavcích je proto představena reklama obecně a vysvětlen je význam tzv.
obrazového systému reklam, jenž reklamní reprezentace vytváří.

1) Představení reklamy
V současné době je reklama nedílnou součástí společnosti. V první řadě je nutné přijmout
skutečnost, že reklama dnes prostupuje společností téměř všude. Alespoň co se vyspělých
společností týče, nerozhodne-li se člověk žít v naprosté izolaci mimo civilizaci, je téměř
nemožné se reklamě vyhnout. Jsme jí doslova obklíčeni. Od zboží a služeb až po politické
kampaně je dnes objektem reklamy prakticky cokoliv a setkat se s ní můžeme na ulici,
v hromadných dopravních prostředcích, na internetu, v televizi či rádiu, na oblečení atd.
Reklama jako taková představuje účinný nástroj, jehož „cílem je dosáhnout dlouhodobé
nebo trvalé změny povědomí adresátů o produktu nebo ovlivnit dlouhodobě jejich postoje
a chování vůči němu.“ [Šebesta 1998: 6; úprava moje] Ve spojitosti s trhem je poté užitečná
zvláště proto, aby nenásilně přesvědčila člověka ke koupi produktu a naplnila tak cíle toho, kdo
ji vytvořil. Ať už pravdou, lží, humorem, hloupostí, strachem (následky plynoucí z nevyužití
produktu – riziko fyzické, časové, společenské aj.) či jiným způsobem. [Vysekalová, Mikeš
2007]
Vrátíme-li se v čase do doby ještě před vznikem tištěných novin – jediným
a pravděpodobně nejstarším zprostředkujícím médiem reklamních reprezentací byla lidská
slova a gesta, jež jsou dnes označovaná jako tzv. primární média. Kromě médií primárních pak
také existují tzv. sekundární (zejména tištěné noviny) a terciální (především rádio, televize
a počítač). [Bednařík, Jirák, Köpplová 2011]
Konkrétně televizní a internetové reklamy mají poté oproti jiným komunikačním
prostředkům řadu výhod a umožňují vytvářet podstatu daného produktu, protože televize
ostatně jako počítač je zařízení schopné reprodukovat zvuk i obraz současně. Tím dokáže
zachycovat děj v pohybu a vyobrazit více aspektů lidského života.
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2) Obrazový systém reklamy
Sjednotíme-li to nejdůležitější z předchozích několika odstavců, je možné říci, že
výsledkem reklamy je v podstatě vždy uměle vykonstruovaný obraz reflektující určité
představy a hodnoty lidí. Působením reklamy vzniká tedy jakási nová forma mýtů, které však
namísto hrdinů popisují produkty trhu včetně hodnot, které těmto produktům přisuzují.
Co se týče tradiční společnosti, kultura (hodnoty materiální i duchovní) a obecně
představy o světě zde byly formovány zejména v rámci rodiny, komunity, nebo etnickou
příslušností či náboženstvím. S příchodem moderní industriální společnosti však došlo ke
změně. Úlohu správce kultury do jisté míry zastoupil trh v čele se svým hlavním ideologickým
nástrojem – reklamou a nově vznikl v rámci reklamy jakýsi obrazový systém, jehož posláním
je přeměna zboží a služeb v produkty symbolizující určité hodnoty a představy. Dochází tedy
ke vzniku zcela nové konzumní reality složené z produktů, jež jsou plné symbolických
významů. Absolutní hodnota je vytlačena hodnotou relativní a pozornost individua je
prostřednictvím obrazových reprezentací7 orientována směrem k trhu. [Jhally 1990]
Existenci obrazového systému dokládá skutečnost, že v současné době, je často složité
dopátrat se pravého původu některých převládajících předpokladů a představ o světě. Jako
typické příklady mohou posloužit ve společnosti zakořeněné asociace mezi růží8 a romantickou
láskou nebo třeba mezi diamantovým prstenem9 a láskou do konce života. Všichni sice dobře
vědí, že růže se nosí dívkám na důkaz lásky, nicméně málo kdo už ve skutečnosti ví, proč tomu
tak je. Například takové pivo se poté prostřednictvím obrazových reprezentací může jednoduše
proměnit v symbol čehokoliv od erotiky po bratrské pouto, podobně jako se jídlo může stát
symbolem harmonických rodinných vztahů. [Ibid.]
Navážu-li nyní na doposud nezodpovězenou otázku vyslovenou hned v úvodu této práce:
„Kdo nebo co rozhoduje o tom, co potřebujeme?“. Na základě toho, co o reklamě víme, lze
konstatovat, že je to právě ona, kdo v současné konzumní společnosti může ovlivňovat lidské
hodnoty a představy, neboť se dokáže podbízet všem bio-psycho-sociálním potřebám cílových
skupin a obklopuje konzumenty obrazy šťastného života. [Lipovetsky 2007: 106-107] Zároveň
jsou v rámci obrazového systému tyto obrazy upravovány, aby odpovídaly převládajícím
představám o štěstí, případně jsou konstruovány obrazy naprosto nové, jež nabízejí i nové
představy šťastného života a nový pohled na štěstí obecně.
7
S konceptem reprezentace pracoval již Émile Durkheim, dle něhož slouží k vyjádření myšlenky, že svět
nevnímáme přímo, ale nepřímo skrze reprezentace, které jsou vždy určitou formou umělé konstrukce. Nejedná se
tedy o reprezentaci objektivní skutečnosti jako takové, ale o reprezentaci skutečnosti, jež je velmi podobná té
objektivní. [Pickering 2014 citován v Šrám 2016: 10]
8
Podle antické mytologie údajně vyrostla první růže z krve bohyně lásky Afrodity.
9
Diamant je jedním z nejtvrdších známých přírodních nerostů na zemi – je ztělesněním nezničitelnosti či věčnosti.
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Štěstí
V této kapitole je představen vývoj konceptu štěstí, jeho význam v sociologii, objasněna
je terminologie používaná při diskusi tohoto konceptu a identifikovány jsou konstitutivní prvky
coby konceptuální rámec štěstí.

1) Vývoj konceptu štěstí
Fakt, že každý člověk, ať už vědomě, či nevědomě, chce být šťastný, asi není příliš
překvapující. Pojem štěstí máme spojený s něčím pozitivním, čeho chceme v našem životě
dosáhnout a nejspíše bychom jen těžko hledali člověka usilujícího o to, aby byl nešťastný. Ať
už štěstím rozumíme krátkodobý pocit trvající několik okamžiků (radost z náhodně nalezené
zlaté mince), nebo pocit dlouhodobý vycházející z prožívání celkového života (radost z práce,
která nás baví), štěstí představuje jakýsi životní cíl každého člověka.
V průběhu historie bylo štěstí považováno za největší a nejzákladnější motivaci
k lidskému jednání. [Diener 1984: 542] Jako o konceptu se o štěstí začalo poprvé diskutovat ve
spojitosti s tzv. kvalitou života. Na počátku 20. století se kvalitou života rozuměla především
materiální úroveň společnosti. Později v 60. letech se přistoupilo k širšímu pojetí tohoto
konceptu a začalo se rovněž přihlížet i k nematerialistické dimenzi života. [Veenhoven 1996
cit. dle Hamplová 2006: 36] V průběhu posledních několika let se však výzkum kvality života
přeorientoval spíše na jednotlivce a zkoumá především „subjektivní vnímání a hodnocení
vlastního života.“ [Hamplová, 2006: 36].
V návaznosti na Cieslika (2014: 422) lze poté o konceptu štěstí hovořit rovněž jako
o subjektivním, pozitivním fenoménu, jenž vyvstal z rozvoje západní modernity. Podle něj si
lze pod pojmem štěstí představit například radost z nakupování nebo spokojenost vyvolanou
konzumací dobrého jídla a pití.
Přesto je však nutné si připomenout, že „i přes stále zřetelněji vyslovovanou touhu po
penězích se pro většinu z nás životní štěstí a neštěstí v první řadě neodvíjí od nakupování, nýbrž
od našeho vztahu k sobě i k druhým“. O tom mimo jiné vypovídá i skutečnost, že „mezi
složkami životního štěstí kladou Evropané v průzkumech na první místa děti, partnerský vztah,
rodinu a lásku.” [Lipovetsky 2007: 206]

2) Používaná terminologie a význam konceptu štěstí v sociologii
Fenomén štěstí je obecně označován různými termíny, jakými jsou zejména životní
spokojenost, osobní pohoda, či souhrnně anglickým názvem well-being používaným především
v zahraniční literatuře. Všechna tato označení se ale v odborné literatuře často volně zaměňují,
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což by se dalo chápat jako náznak toho, že „otázka, jak definovat (či formulovat), co je to štěstí,
nemá stále žádné jasné řešení“. [Dodge et al. 2012: 222]
Koncept well-being je často chápán jako synonymum štěstí. Podle Veenhovena (2006) je
to však komplexní pojem zahrnující různé dimenze štěstí. V českém jazyce poté neexistuje
žádný přímý ekvivalent tohoto konceptu a české překlady (osobní pohoda, životní spokojenost)
vystihují spíše pouze jednu z dimenzí, jež je v zahraniční literatuře označována jako tzv.
subjective well-being (SWB). Tento koncept se ale od obecnějšího well-being přeci jen liší,
poněvadž v sobě obsahuje i dimenzi označovanou jako tzv. psychological well-being (PWB).
Již ve filosofii, případně etice byla problematika štěstí diskutována prostřednictvím
konceptů hedonie a eudaimonie. Skrze tyto koncepty je poté možné považovat SWB za štěstí
hedonické a PWB za štěstí eudaimonické.
Koncept hedonie předkládá jako hlavní princip dosažení štěstí naplňování slastí
a vyhýbání se utrpení, z čehož plyne, že životního štěstí je dosahováno kumulací požitků. [Šrám
2016: 4] Hedonickou perspektivu lze chápat jako východisko pro koncept subjective wellbeing. Také je zde proti sobě postavena rovina potěšení a utrpení a ideál šťastného života je dán
maximalizací potěšení skrze uspokojování potřeb. Navíc je zde preferováno uspokojení
okamžité. [McMahan 2011: 3-4]
„Koncept eudaimonie je odvozen od slova daimon, jež znamená opravdové já. (Ryan,
Deci 2001: 146) Šťastný život a štěstí obecně je poté výsledkem žití v souladu s tímto
opravdovým já, které v modernějším pojetí může být konceptualizováno jako žití v souladu
s nejhlubšími hodnotami.“ [Šrám 2016: 4] Eudaimonická perspektiva je blízká spíše konceptu
psychological well-being (PWB). Štěstí je zde chápáno jako jakýsi produkt činností, které
si jedinec interpretuje jako smysluplné či důležité a podstatou štěstí je tedy nalezení smyslu
života v seberealizaci, osobním růstu atd. [McMahan 2011: 4]
Co se týče sociologie, štěstí a s ním často zaměňované koncepty pohoda a spokojenost
jsou zde zkoumány spíše ve vztahu k jednotlivým oblastem lidského života. S konceptem štěstí
se tak můžeme nepřímo setkat například v sociologii spotřeby (spokojenost s životní úrovní
a volným časem), sociologii práce (spokojenost s prací), sociologii společenských skupin
(rodiny a malých skupin) nebo v sociologii sexuality. Stejně tak i když je problematika štěstí
řešena v sociologických výzkumech spíše okrajově, existuje zde celá řada sociálních témat jako
například teorie anomie, odcizení, relativní deprivace či subjektivní chudoba, které se štěstím
vnitřně souvisí. [Veenhoven 2008: 1-2] V kontextu sociálního konstruktivismu lze poté štěstí
považovat za sociální konstrukt, protože jeho význam není konstantní, ale neustále se mění a je
reprodukován v závislosti na lidském jednání a interakci mezi lidmi. [Blumer 1969]

~ 10 ~
Konkrétně SWB je v sociologii definován jako „kognitivní konstrukt formovaný
kolektivními představami o dobrém životě a jako výsledek srovnání, zejména sociálního
srovnání“. V zásadě je ale možné říci, že sociologové zabývající se konceptem štěstí v této
problematice vychází především z poznatků kognitivní psychologie. Výsledné hodnocení
života je zde postaveno na mechanismu porovnávání žité skutečnosti s ideální skutečností, která
je sociálně konstruována a závisí tedy na kolektivně sdílených předpokladech. [Veenhoven
2008: 3]

3) Konstitutivní prvky (prediktory) štěstí
Jak bylo již zmíněno, dosud existuje celá řada rozdílných definic štěstí a nelze hovořit
o jednom správném vymezení toho, co štěstí znamená a jak ho lze dosáhnout. Konstrukt štěstí
má velice abstraktní a subjektivní charakter, a proto by bylo prakticky nemožné s ním v této
komplexní podobě dále pracovat. Vzhledem k tomu je nezbytné nejprve na základě odborné
literatury deduktivně odvodit dílčí konstitutivní prvky, z nichž se tento konstrukt skládá a skrze
než ho lze zkoumat.
Konstitutivní prvky lze jinými slovy popsat jako určitý soubor hodnot či dimenze
lidského života, jež jsou primárně považovány za znaky a jakési prediktory životního štěstí.
V rámci empirické části práce jsou tyto prvky následně využity jako konceptuální rámec štěstí
a výchozí kategorie pro analýzu.
Přejdeme-li k jejich odvozování, je nutné zde vycházet především z výsledků
mezinárodních srovnání, na jejichž základě lze identifikovat tři ústřední konstitutivní prvky
štěstí. Jsou jimi oblast sociálních vztahů, produktivní činnosti a zdraví.
Sociální vztahy jsou již dlouho dobu považovány za jeden z nejdůležitějších faktorů,
který přispívá životní spokojenosti [Argyle 2001; Myers 2000; Campbell, Converse, Rodgers
1976] a existují i hojné empirické důkazy o tom, že vztahy mají na životní spokojenost
významný vliv, zejména pokud jde vztahy v rodině, mezi přáteli či obecně vztahy
s významnými druhými. [Gallagher, Vella-Brodrick 2008; Wan, Jaccard, Ramey 1996; Walen,
Lachman 2000] Patrně hlavním argumentem potvrzujícím důležitost vztahů pro životní
spokojenost je však skutečnost, že každý člověk má určitou základní potřebu někam patřit, která
se zformovala již v průběhu evoluce. [Baumeister, Leary 1995: 499-501]
Jedním z největších průkopníků v problematice měření životní spokojenosti byl Diener
(1999), jemuž se podařilo identifikovat tzv. domény životní spokojenosti, do nichž kromě
blízkých vztahů zařadil právě spokojenost s prací nebo spokojenost se zdravím. Kromě něj však
význam práce pro celkovou životní spojenost potvrdil například i Pinquart a Silbereisen (2010)
nebo Olsson et al. (2012).
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Co se týče zdraví, už samotná definice dle Světové zdravotnické organizace, která zdraví
popisuje jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, sama o sobě naznačuje, že štěstí (osobní
pohoda) a zdraví spolu úzce souvisí. Důležitost zdraví však kromě dalších potvrzuje například
Deaton (2008), jenž realizoval dosud pravděpodobně největší světový průzkum zjišťující vliv
zdraví a příjmu na životní spokojenost lidí.

Iluze štěstí aneb reklamní reprezentace v konzumní společnosti
Samotná reklama ostatně jako produkty, které propaguje, člověku nemůže přímo zajistit
šťastný život, protože „zhruba polovina toho, co má zásadní význam pro lidské štěstí, nemá
žádnou tržní hodnotu a nelze to koupit v obchodech. Bez ohledu na svou finanční a kreditní
situaci si nikde nekoupíme lásku nebo přátelství, rodinnou pohodu, uspokojení plynoucí z péče
o milovanou osobu a z pomoci bližnímu v nouzi.“ [Bauman 2010: 14] Konzum jako takový
sice nabízí možnost okamžitého uspokojení, nicméně není dostačujícím prostředkem
k dosažení životního štěstí.
V průběhu 70. let 20. stol. navíc nastává určité zlomové období. Konzumní styl života se
začíná střetávat s vlnou kritických reakcí obzvláště z důvodu rostoucího znečištění životního
prostředí či z důvodu vyčerpávání neobnovitelných přírodních zdrojů [Baudrillard 1998: 1]
a mění se hodnotové preference lidí žijících ve vyspělých společnostech. Inglehart (1971) tuto
proměnu nazývá tichou revolucí, jíž označuje proces, kdy lidé začínají hledat životní štěstí
v postmaterialistických hodnotách (sociální integrace, seberealizace atd.) spíše než v těch
materialistických (materiální hojnost, ekonomická prosperita). V pojetí Fromma (2001) je poté
možné hovořit o přechodu z životního stylu, jenž je založen na tom něco „mít“ k životnímu
stylu, založeném na tom „být“, čímž dochází k určitému rozporu s hodnotami, na nichž je
konzumní společnost založena.
Pokud však trh nedokáže nabízet přímo to, po čem lidé touží, pak musí prostřednictvím
reklamy nabízet alespoň obrazy toho, po čem touží, které spojuje s produkty, aby šly na odbyt
a nabídka tak příliš nepřevýšila poptávku. Prostřednictvím reklamních reprezentací vzniká tedy
v rámci konzumních produktů v podstatě nová složka složená z postmaterialistických a jiných
symbolických hodnot a na trh vstupují produkty, jež mají tyto hodnoty do určité míry
nahrazovat.
Tytéž produkty se zároveň stávají součástí představ o štěstí a u hodnot, z nichž představy
o štěstí vychází, lze proto v kontextu konzumní společnosti podle Baumana (2007) hovořit
o jisté komodifikaci a materializaci hodnot jakými jsou například přátelství, rodina a láska.
[Šrám 2016: 41-43]
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Z toho vyplývá, že centrální úlohou reklamy v konzumní společnosti, je svým způsobem
domestikovat modus „být“, aby více odpovídal modusu „mít“, s cílem vyvolat v lidech potřebu
konzumovat. Představa štěstí je tedy do značné míry zkomercializována, protože reklamy
produkují, reprodukují a modifikují tyto představy a spojují je s konzumními produkty. Dochází
k instrumentální reinterpretaci a transformaci eudaimonicky formulovaných hodnot směrem
k hedonismu a v důsledku toho může vzniknout spotřební vztah i k jiným než materialistickým
hodnotám. [Šrám 2016: 41-43] Jinými slovy, ačkoliv existuje skutečně mnoho způsobů,
jak přesvědčit konzumenty ke koupi produktu, reprezentace štěstí v reklamě představuje velice
efektivní metodu, jak toho docílit, a proto je záměrem této práce prozkoumat reprezentace,
jakých přitom využívá.

Formulace výzkumné otázky
Cílem práce je zjistit, jaké možnosti reprezentací štěstí ve spojení s konzumními produkty
zprostředkovávají reklamy svým divákům, přičemž zkoumány jsou televizní a online reklamy
vztažené k prostředí ČR.
Práci lze tedy považovat za explorativní analýzu reprezentací štěstí v reklamě.
S ohledem na povahu zkoumaného jevu byla výzkumná otázka formulována následovně:
Jak a v jakých významových souvislostech jsou konstitutivní prvky štěstí reprezentovány
v reklamě?
Vzhledem k tomu, že jak konzumní společnost, tak představy o štěstí vycházejí z určitých
hodnot lidí, je zároveň možné předpokládat, že zodpovězením výzkumné otázky bude možné
částečně přispět i k diskusi, co se v konzumní společnosti děje s hodnotami obecně.

Design výzkumu
Empirickou část práce představuje kvalitativní výzkum. Epistemologicky vychází
kvalitativní výzkum především z fenomologie, symbolického interakcionismu a sociálního
konstruktivismu, jež jsou založeny na „přesvědčení, že realita je ve své podstatě symbolická
a že je výsledkem sociální konstrukce jedinců.“ [Trampota, Vojtěchovská 2010: 18-19] Tento
fakt je zároveň možné považovat za určitý výchozí předpoklad, chceme-li zkoumat takový
fenomén, jakým je právě štěstí. Představa štěstí totiž není konstantní a stejně tak obrazy štěstí
vznikají až při interakci reklamního obrazu se subjektivními hodnotami diváka. Obecně lze poté
za kvalitativní výzkum považovat „jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí
statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace,“ nýbrž jinými induktivními postupy.
[Strauss, Corbinová 1999: 10] Zde byl kvalitativní přístup zvolen, neboť primárním záměrem
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práce není pouhá klasifikace, nýbrž hlubší interpretace reprezentací štěstí v reklamě. Cílem
práce tedy není pouhá redukce obsahu reklam či věcné uspořádání informací, ale odkrytí a
interpretace i symbolických významů, jež jsou se štěstím spojovány a v reprezentacích se
objevují spíše zprostředkovaně.
Zkoumaným materiálem jsou reklamy audiovizuálního charakteru, získané z české
databáze reklam. Pro výběr reklam bylo stanoveno časové rozmezí od začátku roku 2017 do
konce roku 2018. Konkrétní reklamy byly vybírány účelovým výběrem na základě logiky
teoretického vzorkování. Datový korpus tvoří transkripce zachycující manifestní obsah reklam,
které jsou doplněny o poznámky etnografického charakteru. Data jsou zpracovávána metodou
kvalitativní obsahové analýzy. Zvolené metody a postupy jsou podrobněji popsány
a odůvodněny níže.

Výběr vzorku
Výběrový vzorek tvoří reklamy audiovizuálního charakteru, využívané k televizní
a online propagaci, získané z české databáze reklam www.tvspoty.cz. Jedná se o relativně nově
vzniklou databázi údajně shromažďující všechny české, ale i některé světové reklamy od roku
2009 až po ty nejnovější. Tato konkrétní databáze byla jako opora výběru zvolena ze dvou
hlavních důvodů. Tím prvním je, že reklam je zde k dispozici opravdu mnoho, a navíc je možné
vybírat i z těch novějších. Druhým důvodem je poté fakt, že reklamy je zde možné jednoduše
filtrovat dle typu produktu, který propagují a vybírat lze tedy například pouze reklamy
zaměřené na jídlo, kosmetiku, auta či jiné produkty. Kromě této databáze se samozřejmě
nabízely i jiné volně přístupné databáze, nicméně u každé z nich byly nalezeny jisté nedostatky.
V databázi www.televiznireklamy.cz jsou k dispozici pouze reklamy, které vznikly do roku
2012 a nikoliv aktuální. Databáze galeriereklamy.mediar.cz na druhé straně neshromažďuje
všechny dostupné reklamy a není jich zde k dispozici tolik.
Konkrétní reklamy byly vybírány účelovým nebo též úsudkovým výběrem. To je typ
nenáhodného výběru, který je nejčastěji používán právě v kvalitativním výzkumu. Jeho hlavní
myšlenkou je získat vzorek, jenž dokáže nejlépe přispět danému výzkumu. Při výběru byla
použita metoda homogenního vzorkování, která se zaměřuje na vzorky, jež sdílejí podobné rysy
nebo specifické charakteristiky. Cílem této metody je tedy vybrat vzorky buď „na základě jejich
přesné podobnosti, nebo podle toho, zda a jak souvisí se zkoumaným tématem“. Nicméně, aby
bylo možné říci, že tento typ výběru je v souladu s požadavky, jež musí řádný výběr splňovat,
„metody účelového výběru kladou primární důraz na určité nasycení vzorku (tzn. získání
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komplexního porozumění pokračováním ve vzorkování, dokud nejsou získány nové podstatné
informace).“ [Etikan, Musa, Alkassim 2016: 3-4]
Samotný výběr reklam probíhal ve dvou fázích.
V první fázi byl proveden průzkum za účelem lepšího porozumění zkoumanému prostředí
(dané databázi a reklamám), aby bylo možné přesněji definovat charakteristiky, jež zaručí
homogennost vzorku. Po dokončení průzkumu byly stanoveny charakteristiky dvojího typu –
technické a tematické.
Mezi technické byly zahrnuty charakteristiky týkající se doby trvání a geografického
zaměření reklam. Jinými slovy byly vyřazeny reklamy, které přesahovaly 1 minutu,
aby se předešlo případným výrazným nepoměrům, kdy jeden analyzovaný materiál bude
dlouhý 30 sekund a jiný třeba 3 minuty. Druhé kritérium bylo stanoveno proto, aby byly
analyzované reklamy geograficky určené pro české prostředí, a tedy českého diváka.
Tematické charakteristiky byly definovány na základě propojení teorie konzumu v pojetí
Veblena (1898) a Fromma (2001) s teorií reklamní reprezentace dle Jhallyho (1990)
a na základě konceptuálního rámce štěstí. V souladu s první stanovenou charakteristikou
vybrané reklamy nesměly primárně reprezentovat explicitní (z produktu jasně vyplývající),
věcné, praktické a jiné technické vlastnosti propagovaného produktu, protože tím spíše odkazují
na samotnou hmotnou podstatu tohoto produktu a jeho primární využití. Právě naopak musely
reklamy reprezentovat spíše symbolické vlastnosti a významy, jež z hmotné podstaty produktu
přímo nevyplývají a odkazují spíše na hodnoty postmaterialistické či na touhu individua ukázat
svoji sociální pozici a tím podpořit okázalou spotřebu. V rámci druhé charakteristiky, aby byly
reklamy vybrány, musely v jakékoliv formě reprezentovat alespoň jednu z výchozích kategorií
štěstí.
V další fázi byly poté na základě poznatků z provedeného průzkumu a dle stanovených
charakteristik určeny celkem tři oblasti, z nichž byly vybírány konkrétní reklamy. Jednalo
se oblasti10 reklam reprezentující jídlo, pití a alkohol11, což jsou mimo jiné také produkty, které
lze zařadit do oblasti rychloobrátkového či konzumního zboží. V rámci každé ze tří oblastí byly
rovněž vyřazeny reklamy s Vánoční tematikou, neboť jejich obsah se neustále opakoval a mohl
by tak vést ke zkreslení výsledků analýzy tím, že například zvýznamní některé motivy či formy
reprezentace štěstí před ostatními. Vánoce jsou totiž symbolickým časem lásky, přátelství,
sounáležitosti a smíření, a proto i reklamy vysílané v tomto období relativně shodně
10

V práci jsou dále používána označení „jídlo, pití, alkohol“ v tomto znění, neboť přesně korespondují
s označením ve zdrojové databázi.
11
Narozdíl od sbírkového alkoholu je reklamovaný alkohol obvykle určen k přímé spotřebě, a proto je možné jej
považovat rychloobrátkové zboží.
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reprezentují právě tyto motivy. [Cartwright, McCormick, Warnaby 2016: 82] Pro dosažení co
možná nejaktuálnějších dat bylo stanoveno časové rozmezí pro výběr reklam od začátku roku
2017 do konce roku 2018. Po selekci zůstalo celkem 46 reklam vhodných pro analýzu, z nichž
17 bylo z oblasti jídla, 16 z oblasti pití a 13 z oblasti alkoholu. V prvním kole výběru byly
vybrány čtyři reklamy ke každé z výchozích kategorií štěstí, tedy celkem 12 reklam. Následně
však probíhal dodatečný výběr na základě logiky teoretického vzorkování tak, aby bylo
identifikováno co nejvíce forem reprezentací. Výběrový vzorek pro analytickou část nakonec
tvořilo celkem 24 reklam.

Postup analýzy a datový korpus
Analytická část práce je opřena o kvalitativní obsahovou analýzu audiovizuálních reklam.
Kvalitativní varianta obsahové analýzy na rozdíl od té kvantitativní umožňuje důkladné rozkrytí
významových souvislostí zkoumaného jevu, pomáhá při hledání podstatných znaků
(proměnných, hodnot) ve zkoumaném materiálu [Van Leeuwen, Jewitt 2001: 16] a zároveň
umožňuje přistupovat k analýze jak induktivně, tak i deduktivně. [Mayring 2014: 17] Samotná
definice, ani postup této metody však nejsou striktně dané a spíše se neustále vyvíjí. [Mayring
2014: 41] Jako konceptuální nástroje, jejichž prostřednictvím je štěstí uchopováno, jsou použity
odvozené konstitutivní prvky štěstí. Ty představují určité výchozí kategorie, jež jsou
v reklamách reprezentovány pod různými motivy a v různých reprezentačních formách. Jako
nástroje pro analýzu a interpretaci jsou dále využívány koncepty hedonie a eudaimonie, jež
nabízejí dvě opoziční perspektivy, jimiž je na štěstí možné nahlížet. U nalezených motivů je
tedy vždy nejprve vymezena krajně hedonická a krajně eudaimonická reprezentace, což slouží
k lepšímu porozumění, jak je s danými motivy v reklamě operováno. Jako programová podpora
byl během analýzy využit analytický software ATLAS.ti, v němž bylo možné přehledně
kódovat. Samotná analýza poté probíhala ve dvou fázích.
V první fázi byl vytvořen datový korpus z reklam, které byly vybrány v prvním kole
výběru. Datový korpus tvořily transkripce zachycující manifestní obsah reklam doplněné
o poznámky etnografického charakteru. Doslovně zachovány byly tedy klíčové reklamní
pasáže, jež nějakým způsobem reprezentovaly přítomné motivy štěstí a zbylé pasáže dotvářející
scénář reklamy byly zestručněny tak, aby zůstal zachován původní smysl sdělení a neztratil
se hlavní děj reklamy. Doplňující poznámky etnografického charakteru poté umožnily lepší
zpracování audiovizuálního materiálu, protože bylo možné zachytit i jemnější způsoby
zobrazení jako například pozadí scény (prostředí, časová orientace), hudbu či zvuk jako takový.
[Mayring 2014: 45-46; Ramey 2016]
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V druhé fázi byly kódovány samotné transkripce a doplňující poznámky. Aplikováno
bylo otevřené kódování za účelem určení forem reprezentací štěstí a za účelem rozkrytí dalších
významových souvislostí. Z počátku probíhalo kódování na úrovni označování jevů – různým
reprezentacím či zobrazovaným situacím byly přiřazovány názvy, jež je označovaly. Tímto
způsobem byly vytvořeny koncepty (formy reprezentací). Následně proběhla kategorizace, při
níž byly významově blízké koncepty sloučeny pod nadřazené obecnější kategorie (motivy),
u nichž byly určovány jejich základní znaky či charakteristiky. Výsledkem této fáze byl seznam
konceptů, kategorií a základních znaků těchto kategorií. Navazovat axiálním či selektivním
kódováním nemělo význam, neboť tyto způsoby kódování by nijak významně nepřispěly cílům
výzkumu a zodpovězení výzkumné otázky.

Etika a reflexe výzkumu
Kvalitativní metody obecně s sebou přináší řadu otázek týkajících se spolehlivosti těchto
metod, zejména pokud jde o analýzu dat a jejich interpretaci. Na rozdíl od pozitivistických
přístupů totiž v interpretativních přístupech hraje významnou roli právě subjektivita
výzkumníka. Výzkumník je totiž coby subjekt ovlivňován svojí sociálně-kulturní pozicí
a vlastní životní zkušeností a v důsledku toho mohou vznikat určitá zkreslení vycházející
ze skutečnosti, že každý jedinec pohlíží na svět kolem sebe trochu jiným způsobem. [Denzin,
Lincoln 2000]
Konkrétně pro tento výzkum z toho plyne jako nejvíce problematické již samotné
uchopení konceptu štěstí. Jak bylo již řečeno, představa štěstí není konstantní a neexistuje
objektivně. Motivy štěstí pozorované v reklamách tedy neexistují samy o sobě, ale vznikají
až při interakci reklamního sdělení se subjektivními hodnotami příjemce tohoto sdělení.
Vzhledem k tomu byl již předem vytvořen konceptuální rámec štěstí a výchozí kategorie pro
analýzu. Tím bylo sice možné do značné míry předejít situaci, kdy by jiný výzkumník nacházel
v pozorovaných reklamách naprosto jiné motivy štěstí, nicméně na druhé straně vzniklo určité
riziko, kdy se poznatky, na jejichž základě byly deduktivně odvozeny výchozí kategorie štěstí,
mohou stát určitým zdrojem předporozumění.
Dalším způsobem, jak bylo možné předejít některým subjektivním závěrům a alespoň
pomyslně zvýšit objektivitu, byla snaha držet se tzv. metodologické reflexivity, jejíž přínos
vyplývá z kritického hodnocení vlastního přístupu k datům a vlastního způsobu interpretace.
Jinými slovy byly tedy data interpretovány s vědomím potenciálního zkreslení v důsledku
působení vlastních hodnot. [Lynch 2000: 29-30] Tímto způsobem bylo možné přistupovat
k závěrům s větší vnímavostí vůči vlastní subjektivní perspektivě.
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Přes všechna opatření však zde uvedené formy reprezentací stále nelze považovat za
univerzální, protože stále přetrvává určité riziko, že jiný výzkumník si bude v souladu se svými
subjektivními hodnotami interpretovat motivy štěstí v různých reprezentačních formách jinak,
než jsou interpretovány zde.

Představení vybraných reprezentací štěstí
Jak bylo již zmíněno, štěstí představuje velice abstraktní a těžko uchopitelný konstrukt.
Vzhledem k tomu bylo nutné v kapitole Konstitutivní prvky (prediktory) štěstí nejprve
deduktivně odvodit dílčí prvky, z nichž se tento konstrukt primárně skládá a skrze něž ho lze
zkoumat. Z tohoto důvodu je analytická část práce strukturována právě dle odvozených
konstitutivních prvků štěstí – Sociální vztahy / Produktivní činnost / Zdraví – které slouží jako
výchozí kategorie. Obsah těchto kategorií je v následující části práce doplňován o jejich
vizuální reprezentace, které jsou ilustrovány transkripcemi a doplňujícími poznámkami
etnografického charakteru, jež jsou doprovázené komentáři.
V rámci analyzovaného datového souboru byly identifikovány centrální motivy štěstí, jež
byly reprezentovány v různých formách. Rovněž se však objevoval motiv, který nebylo možné
nikam zařadit, protože jím byl samotný konstrukt štěstí pod svým přímým označením. Ačkoliv
bylo předpokládáno, že označení štěstí jako takové je příliš pomíjivé na to, aby se v reklamách
přímo objevovalo, nakonec byly nalezeny i tři reklamy, jež štěstí reprezentovaly i pod jeho
abstraktním označením prostřednictvím anglického slova Happy, které se zpravidla opakovalo
v podobě chytlavého refrénu „Happy, Happy, Happy, Happylaaand“ (KRŠ112) nebo v rámci
sloganů typu „Měj každý den Happy Day“ (KRŠ2) nebo „Happy Together“ (KRŠ3).
V kategorii sociálních vztahů, byly rozlišeny tyto centrální motivy – rodinné vztahy,
milostné vztahy, přátelské vztahy a motiv národní identity.
Co se týče kategorie produktivní činnosti, rozlišeny zde byly dva proti sobě stojící
centrální motivy, jimiž jsou práce a volný čas.
V rámci kategorie zdraví byly poté centrální

motivy reprezentovány spíše

zprostředkovaně a podstata zdraví byla vyjadřována především skrze témata života, přírody,
čistoty a čerstvosti.
Jednotlivé motivy štěstí se v reklamách nevyskytovaly samostatně, ale byly
reprezentovány v různých kombinacích. Kromě motivů štěstí se pak také hojně objevovaly

12

Kódy uvedené v závorkách označují použitou reklamu. Tabulka kódů včetně příslušných reklam je součástí

přílohy.
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reprezentace genderu, které však nejsou více rozebírány, protože zkoumání reprezentací
genderu není cílem této práce. Navíc by pro jeho zkoumání bylo nutné vycházet z jiných
teoretických východisek než z těch, které jsou zpracovány zde.
V následující části jsou detailněji rozebírány jednotlivé motivy štěstí a jejich formy
reprezentací.

Sociální vztahy
V kategorii sociálních vztahů byly rozlišeny celkem čtyři centrální motivy. Vztahy
rodinné, milostné a přátelské v zásadě pokrývají nejčastější běžné formy sociálních vztahů,
s nimiž je možné se životě setkat, a proto je také logické, že tyto motivy se hojně objevují
i v reklamních reprezentacích. Kromě těchto motivů byl však často zobrazovaným také motiv
národní identity coby specifické formy skupinové identity, na níž jsou založeny širší mezilidské
vztahy ve společnosti. Všechny tyto motivy se zároveň téměř vždy prolínaly s tématy
navazování či udržování vztahů odkazováním se na problematiku seznamování nebo na význam
vzájemnosti a soudržnosti.

1) Rodinné vztahy
Rodinné vztahy byly reprezentovány v mnoha podobách od rodičovských vztahů s dětmi
či vztahů sourozeneckých, až po vztahy mezigenerační nebo vztahy pouze mezi otcem a synem.
Společným znakem většiny reprezentací je však důraz na lásku či domov „Tajemstvím
domácího pečení je láska. A mouka Babiččina volba, na kterou se mohu vždy spolehnout“
(RSV1), přičemž láska je ve spojení s produkty většinou předkládána jako trvalá „Kinder Maxi
– Láska na celý život“ (RSV2). Samotný motiv rodinných vztahů je tedy reprezentován spíše
v eudaimonickém pojetí, protože zobrazované vztahy jsou založené na silném citovém poutu
a jsou reprezentovány jako něco, co je zapotřebí dlouhodobě udržovat „Připíjíme na všechny
(…) co nikdy nezapomínají na své nejbližší“ (RSV3). Konkrétně z druhé ukázky, v níž je
produkt v rámci sloganu předkládán jako zdroj či symbol lásky na celý život, je však patrné,
jakým způsobem dochází k určité transformaci eudaimonické dimenze rodinných vztahů
směrem k hedonickému pojetí. Hodnota dlouhodobé lásky je zde přirovnávána k citovému
poutu, jenž můžeme chovat k samotnému produktu, který je však na rozdíl od upřímné lásky
možné si jednoduše koupit. Odkazy na lásku ve spojení s rodinnými vztahy jsou ale sami o sobě
zajímavé, neboť zcela jednoznačně odrážejí představu rodiny, v níž dominují úzké citové
vazby.
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Rodina (muž, žena, dvě děti) jedou při západu slunce autem a každý z nich drží
v jedné ruce tyčinku Kinder čokolády. Předstírají, že drží mikrofon a společně
vesele zpívají a rychle se pohybují v rytmu.

(KRŠ1)

Jednou z možných forem reprezentací rodinných vztahů tvoří pohled na rodinu složenou
nejčastěji z muže, ženy a dvou dětí, což by mohlo svědčit o tom, jaká je dnes představa o podobě
ideální rodiny. Jak je možné vidět z ukázky, reklamovaný produkt je přímo zasazen
do rodinného dění, kde slouží jako určitý zdroj radosti a veselé atmosféry v rodinném vztahu.
Obraz šťastného rodinného vztahu je přenesen na obraz rodiny, která společně konzumuje
čokoládovou tyčinku a tímto spojením vzniká ve výsledku obraz rodiny, která je šťastná právě
proto, protože všichni její členové konzumují daný produkt.
„Z čeho se rodí džus Relax? (…) z tradičních rodinných hodnot (…)“

(KRŠ4)

Další ukázka je příkladem přímého odvolávání se na rodinné hodnoty jako takové,
přičemž produkt je zde předkládán jako objekt, jenž v sobě právě tyto hodnoty obsahuje. Pojetí
rodinných hodnot jako takových lze zařadit spíše do eudaimonické dimenze štěstí, neboť
hodnoty obecně mají více dlouhodobý charakter. Nicméně, už tím, že džus pijeme v podstatě
můžeme konzumovat rodinné hodnoty, čímž je dlouhodobý aspekt spojený s budováním rodiny
nahrazován aspektem krátkodobým, kdy jsou rodinné hodnoty poměrně rychle k dostání
na pultech supermarketů v sekci džusů s názvem Relax. Zajímavá zde však byla i vizuální
stránka této reklamy, neboť v momentě, kdy se hovoří o „tradičních“ rodinných hodnotách,
objevují se obrazy dětí, které se tak v podstatě stávají určitým symbolem tradiční rodiny
v současném pojetí. Otázkou však je, zda není současný trend spíše v rozporu s touto
reprezentací.
2) Milostné vztahy
Dalším motivem využívaným při reprezentaci sociálních vztahů byly vztahy milostné, jež
byly nejčastěji reprezentovány společně s problematikou seznamování.
Mladá slečna a mladý muž (neznají se) jedou v metru společně s dalšími lidmi.
Kromě nich jsou všichni cestující zahledění do svých mobilních telefonů. (…) Když
vzápětí k žene přichází muž, vytáhne z kapsy čokoládovou tyčinku a řekne: „Haló?“
Přiloží si tyčinku k uchu a pokračuje: „To je pro tebe.“ Dívka se usměje a kousne
si do tyčinky.

(RSV4)
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V prvních momentech reklamy je naznačena jistá míra individualismu ve společnosti,
kdy se všichni dívají do svých telefonů a neprobíhá zde žádná interakce mezi lidmi. Přejdemeli však k druhé polovině ukázky, mladík zde v podstatě používá tyčinku jako nástroj pro
úspěšné seznámení, čímž dochází ke komodifikaci hodnoty vztahu tím, že je možné si jej
jednoduše koupit stejně jako „Duplo tyčinku pro sladké sblížení“ (RSV4). Seznamování tedy
už nepředstavuje žádný problém, protože si stačí pouze koupit sladkou pochutinu a následně
ji někomu darovat výměnou za to, že nebudeme odmítnuti.
Nervózní mladík sedí na lavičce před školou, v ruce drží láhev Kofoly a po boku má
svého malého robota. Ze školy vychází dívka, mladík si stoupá, jde k dívce a robot
jde za ním. Mladík: „Ahoj Sofie“ a strčí nohou do robota, aby začal mluvit. Robot:
„Víš tvoje oči mají barvu (chvilku se načítá a vykřikne) Kofoly. A když jí piju mám…
chuť… hmat… zrak…smysly…“ (začnou z něho létat jiskry) Dívka: „Počkej, ty
myslíš jako pít s tebou Kofolu z jedné láhve?“ Políbí mladíka. Robot: „Tak tohle je
láska! Najde naučit, tu prostě cítíš…“

(RSV5)

Podobně jako v předchozí ukázce i zde je motiv milostného vztahu reprezentován
ve spojitosti s problematikou seznamování, nicméně o mnoho výraznější je v tomto případě
pojetí romantické lásky, která je předkládána jako hlavní a jediný důvod k navazování vztahu.
Postavou malého robota je vyjádřena obtížnost vyjádřit lásku jako takovou. Láska je zde
bezpodmínečně postavena na stejnou úroveň jako cit, který můžeme chovat k samotnému
produktu „Kofola – Když ji miluješ, není co řešit“ (RSV5) a pouze vyslovení myšlenky,
že mladík a dívka spolu pijí Kofolu z jedné láhve zde prakticky nahrazuje nutnou snahu, kterou
je k navázání milostného vztahu potřeba vynaložit. Obecně zde tedy dochází k hedonizaci lásky
jednak tím, že jí lze jednoduše vyjádřit prostřednictvím Kofoly a také tím, že navázání
milostného vztahu je v tomto případě prakticky okamžité.
(…) V pozadí hraje romantická píseň, mladík a dívka se poprvé setkávají a již
zanedlouho potom společně zažívají několik vzrušujících a vášnivých okamžiků.
Líbají se při západu slunce, skáčou společně ze střechy do bazénu, z legrace
se perou v přílivu vln, užívají si na večírku a v každém okamžiku s sebou nosí láhev
Coca-coly. (…)

(RSV6)

Stejně jako je tomu ve všech reklamních reprezentacích i zde je produkt umisťován
prakticky do každé životní situace. Vezmeme-li tuto ukázku postupně, už romantická píseň
sama o sobě naznačuje motiv milostných vztahů. Ačkoliv z ukázky to není zcela zřejmé, na
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rozdíl od předchozích reprezentací, je zde milostný vztah pojímán více hekticky (scény
se rychle střídají a postupně gradují), spíše v intimní rovině a mnohokrát se objevuje sexuální
podtext. Seznamování zde probíhá velice zběžně a zdůrazňovány jsou společné chvíle plné
potěšení. V této reprezentaci je tedy milostný vztah pojímán celkově spíše v hedonické rovině,
neboť je vyobrazován převážně jako vztah založený na vzrušení a užívání si slastných
okamžiků. Produkt je zároveň reprezentován jako nezbytná součást harmonických vztahů či
zdroj všech šťastných okamžiků, a naopak nepřítomností produktu jsou vysvětlovány ne až tak
radostné chvíle.
(…) O zem se tříští láhev Coca-coly a dívka prudce zavírá dveře po bouřlivé hádce
se svým přítelem. Následuje sestřih dnů plných samoty a smutku. Čas plyne a mladík
s dívkou se opět setkávají na místě, kde si dali svůj první polibek. Mladík dívce
nabízí, aby se od něj napila Coca-coly, dívka se napije a oba se na sebe začnou
usmívat.

(RSV6)

Rozbití láhve Coca-coly je poté symbolickou reprezentací hádky a následného skoro
rozchodu mladého páru, který je však naštěstí zažehnán novou láhví Coca-coly, jež je
reprezentována jako nástroj k usmíření.

3) Přátelské vztahy
Reprezentace přátelských vztahů byly pojímány jak eudaimonicky, kdy byly založené na
pevném dlouhodobém poutu „Pánové, byli jsme a budem!“ (RSV7), tak spíše hedonicky, kdy
byly vyobrazovány nejčastěji v kombinaci s motivem volného času. „Když je kolem spousta
přátel, proč do toho neskočit?“ (KRŠ3) V obou těchto konkrétních případech jsou však
přátelské vztahy často reprezentovány ve spojení s alkoholem, čemuž je možné rozumět tak,
že ve společnosti je alkohol považován za sociálně integrační pojítko nejčastěji v kontextu
přátelských vztahů. Ačkoliv je zde však spojitost přátelství s alkoholem oproti předchozím
reprezentacím o mnoho výraznější, není pravidlem a objevují se i reprezentace pití, případně
jídla.
Hraje rytmická hudba, s rozpačitě radostným a zamyšleným výrazem kráčí muž po
nemocniční chodbě a v hlavě si představuje, jak hladí svoji těhotnou milou po břiše.
Otevírá nemocniční dveře a vchází do baru, kde už na něj u barového pultu čekají
jeho tři blízcí kamarádi, z nichž jeden zrovna dolívá sklenici Staré žitné myslivecké.
Muž jde ke svým kamarádům, aby se s nimi obejmul. Barman mu také nalívá
sklenici a všichni čtyři si připíjejí.

(RSV7)
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Tato ukázka je příkladem zmíněné eudaimonicky založené reprezentace, v níž je
přátelský vztah založen na dlouhodobém a pevném poutu. Muž kráčející po nemocniční chodbě
si pravděpodobně zrovna uvědomil, že je z něho otec a jde tedy do baru za přáteli, kteří s ním
chtějí sdílet tuto významnou chvíli a zapít jeho dítě. Eudaimonická dimenze se projevuje
zejména tím, že zdůrazňována je právě dlouhodobost přátelského vztahu „Mužská záležitost již
500 let“ (RSV7), který je navíc stavěn hodně popředí tím, že namísto aby například muž zůstal
u své milé nebo šel sdílet své pocity s rodinou, jde rovnou z nemocnice do baru za přáteli.
V pozadí hraje velmi energická hudba a parta přátel se vydává na zběsilou jízdu
plnou zážitků svým typicky Hippie karavanem, na kterém je velký nápis Coca-cola.
Neustále si pozpěvují, pohybují se v rytmu hudby a vyvádí různé hlouposti. Na pláži
u vody hrají kohoutí zápasy se slunečníky, odpalují šišky baseballovou pálkou,
chodí na místa, kam je přístup zakázán, opékají buřty, tancují mezi vodními
zavlažovači, letí horkovzdušným balonem a prakticky pořád sebou mají alespoň
jednu láhev Coca-coly.

(KRŠ5)

Ukázka je příkladem spíše hedonicky orientované reprezentace, neboť veškerá interakce
mezi přáteli je zde určována spíše volnočasovými aktivitami a přátelé jsou zde vyobrazováni
více jako prostředek k dosažení potěšení či vzrušení. Vztahy mezi přáteli se sice zdají být velmi
harmonické a otevřené, což by částečně mohlo naznačovat i eudaimonickou dimenzi, nicméně
v popředí stojí spíše potěšení, jež přátelský vztah produkuje. Hodnota přátelství zde tedy není
předkládána jako důležitá sama o sobě, jako je tomu například v předchozí reprezentaci, kde
bylo kamarádství postaveno na pevném poutu, jež nelze udržovat pouze skrze potěšení. Co se
týče produktu, je zde reprezentován jako nezbytná součást všech radostných okamžiků s přáteli,
ať už prostřednictvím karavanu s nápisem Coca-cola nebo prostřednictvím produktu
samotného.

4) Národní identita
Národní identita představuje relativně specifický motiv v kategorii sociálních vztahů,
který je možné chápat jako motiv „zvláštní formy skupinové identity, díky níž se lidé bez ohledu
na fyzický kontakt mezi sebou cítí být vzájemně svázáni.“ [Vlachová, Řeháková 2004]
Specifický je tento motiv dále z toho důvodu, protože je možné jej spatřovat převážně pouze
v reklamách, jež reprezentují alkohol, konkrétně tedy pivo, což lze interpretovat tak, že
představa naší národní identity je v podstatě založena na konzumaci piva.
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V popředí se objevuje značka „Pilsner Urquell – Ten pravý originál už 175 let“
a hned vedle je velkým písmem napsáno „SOUČÁST NAŠÍ KULTURY“. Děj se
odehrává v hospodě, kde hrají housle a výčepní nese na tácu tři piva, zatímco
začíná vyprávět příběh o historii piva Pilsner Urquell a významných českých
osobnostech (František Josef I., Bedřich Smetana, Emil Holub) a událostech
(Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa, slavné hokejové vítězství nad
Sovětským svazem, sametová revoluce), které s pivem spojuje. Nakonec výčepní
dodává, že na Plzeň chodili obyčejní lidé, prezidenti i světový šampióni.

(RSV8)

V ukázce jsou zachyceny prakticky všechny znaky, jež jsou pro reprezentace národní
identity typické. Objevují se zde odkazy na naši kulturu a tradice (už 175 let), výčepní se
odvolává na národ skrze významné osobnosti a události českých dějin, zdůrazňuje hodnotu
rovnosti (obyčejní lidé, prezidenti i světový šampióni), promlouvá ke každému jednotlivci
zvlášť „Až Vám příště ponesou Plzeň, vzpomeňte si na tento příběh…“, zdůrazňuje kolektivní
soudržnost „jste totiž jeho součástí…“ a zároveň povzbuzuje k účasti na společenském dění
„a pokračování je na vás“ (RSV8). Jako zvláště důležitý je poté možné vyzdvihnout ještě
význam českého hokeje, jenž je se objevoval i v dalších reprezentacích coby silný sociálně
integrační článek na národní úrovni. „Vždyť málokterá věc je pro nás Čechy tak důležitá, jako
náš hokej. Když pak nastupují hráči v českém dresu, nastupuje s nimi v plné síle i celá země“
(RSV9)
Způsobů, jakými je v reprezentacích odkazováno na národní identitu je tedy skutečně
mnoho, přičemž je možné říci, že všechny z nich mají výrazně eudaimonické konotace. Odkazy
na sociální soudržnost a rovnost jsou vyloženě eudaimonické, neboť rovnost pro jednoho může
znamenat menší blahobyt a méně naplněných tužeb pro druhého, což je s hedonickým pojetím
v rozporu. Odkazy na kulturu a tradici v sobě na druhou stranu zahrnují dlouhodobou orientaci,
neboť jak kulturu, tak i tradice je nutné nejprve vybudovat, přičemž to není otázka dnů.
Nicméně, ačkoliv podstata těchto hodnot vychází především z eudaimonické dimenze, ve
spojení s pivem jsou tyto hodnoty komodifikovány a stávají se spíše produktem, jenž je možné
konzumovat.
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Produktivní činnost
Z krajně hedonické perspektivy lze práci vnímat například pouze jako povinnost nebo
činnost, jež děláme pouze pro odměnu ať už ve formě peněz, za které si můžeme užívat či třeba
ve formě uznání. Na druhé straně z krajně eudaimonické perspektivy lze poté na práci pohlížet
jako na hodnotu jako takovou, v níž můžeme spatřovat určitý smysl a cíl života nebo ji můžeme
chápat třeba jako prostředek k vlastní seberealizaci.
Přesto, ačkoliv se v reklamních reprezentacích objevovala řada motivů od autonomie,
přes osobní růst, až po zmíněnou seberealizaci, nakonec byly vybrány pouze dva centrální
motivy, jimiž byla práce coby hodnota sama o sobě a volný čas. Tyto motivy byly vybrány
z toho důvodu, neboť jejich formy reprezentací byly analyticky nejvíce bohaté a zároveň byly
zajímavé tím, že si vzájemně komparovaly podobně jako dimenze eudaimonie a hedonie.

1) Práce
Společným znakem pro všechny vybrané reprezentace práce je skutečnost, že práce je
pojímána jako něco pozitivního a v reprezentacích je často předkládána jako úctyhodná.
Samotný motiv práce je reprezentován v různých formách především jako opravdu tvrdá práce
či dřina „Z čeho se rodí džus Relax? (…) Z každodenní těžké práce (…)“ (KRŠ4), dále jako
jakási forma záliby nebo zaujetí pro danou činnost a rovněž je na práci poukazováno jako na
určitou úroveň kvalifikovanosti „Kdo umí, umí“ (RPČ1) odvoláváním se na poctivé řemeslo.
„100 let poctivého řemesla“ (RPČ2)
1. „Jsi první na nohou, a poslední jdeš spát,
2. když druhý už nemůže, ty pomůžeš mu vstát,
3. jsi v zimě, i když je venku žhavý den,
4. ve vlhku, ve vedru, roky, měsíce, týden, co týden,
5. víš co je krev, pot a slzy,
6. a taky víš, že nikdy nic nekončí brzy,
7. jsi virtuos, legenda, jsi kus umělce,
8. jsi mistr řezníků už 100 let od nás z Kostelce.

(RPČ2)

Ukázka sama o sobě je v podstatě popisem představy tvrdé práce. Vezmeme-li to řádek
po řádku, nejprve je zde tvrdá práce asociována s nedostatkem spánku – tedy aspekt odpočinku.
Dále zde můžeme spatřovat určitý aspekt prosociálního jednání, kdy nezištně pomáháme
slabým a nemohoucím. Další dva řádky popisují aspekt prostředí a času, přičemž tvrdá práce je
reprezentována jako vytrvalá činnost i v neblahých životních podmínkách. Řádky pět a šest
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následně zdůrazňují vynaložené úsilí a trpělivost a poslední dva řádky poté reprezentují ten
skvělý výsledek, když tím vším projdeme, přičemž odměnou je uspokojení z odvedené práce
a kvalifikovanost pro danou činnost.
Všechny tyto charakteristiky, jež nějakým způsobem konstruují představu toho, jak by
tvrdá práce měla vypadat jsou zcela jednoznačně stavěny do opozice k hedonickému pojetí, kde
je práce chápána spíše jako povinnost či trest. Konkrétně na této reprezentaci je poté zajímavé
především to, že zde nelze hovořit o hedonizaci hodnoty práce. Eudaimonická hodnota je spíše
umocňována, cílem je zde informovat konzumenta, že je od této tvrdé práce oproštěn a zároveň
si může být jistý, že daný produkt někdo dělá za něj, jak nejlépe dokáže. Ve výsledku je tedy
efekt stejný, neboť konzument může zažívat mnohem větší potěšení, když ví, že produkt pro
něj byl připravován poctivě „Tradičně nebo nově, vždy poctivě“ (RPČ3).
„Proč někdo pokračuje ve chvíli, kdy by to ostatní už vzdali (hasič jde do hořícího
domu, aby zachránil psa)? Tráví hodiny tím, co by technika zvládla za minutu
(mladá žena ručně vyvolává fotky v temné komoře)? Nebo jede do země, ze které
většina lidí raději utíká (reportér vysílá z válečné oblasti)? Proč? Protože, když
máte v životě své ideály, nemůžete jinak.“

(RPČ4)

Podobně jako v předchozí ukázce i v této je částečně zachycena reprezentace tvrdé práce,
zejména po vizuální stránce reklamy. Na rozdíl od předchozí ukázky, zde však v popředí
nefiguruje popis náročnosti práce, ale zdůrazňováno je spíše zaujetí pro danou činnost a hlubší
smysl, jenž práci přikládáme na základě svých hodnot a ideálů. Práci založenou na ideálech lze
rovněž považovat za spíše eudaimonickou, jelikož stejně jako tvrdá práce, ani zde není cílem
pouze dosáhnout odměny, nýbrž uspokojení plynoucí z naplnění vnitřních hodnot. Ačkoliv
v této reklamě po celou dobu nelze pozorovat žádné náznaky komodifikace, ze sloganu na konci
reklamy „Pilsner Urquell – To nejlepší z nás“ (RPČ4) je snaha o komodifikaci patrná, neboť
produkt je zde doslova přirovnáván k tomu nejlepšímu z nás.

2) Volný čas
Reprezentace volného času lze stavět do opozice k reprezentacím práce, protože motiv
práce je zde pojímán buď negativně jako nutná povinnost nebo jako určitá forma nepříjemné
zátěže, případně se motiv práce vůbec neobjevuje a pozornost je věnována pouze momentům,
kdy v práci či ve škole být nemusíme. Nicméně, ačkoliv se vybrané reprezentace shodovaly
v tom, jakým způsobem přistupovaly k motivu práce, lišily se tím, jakým způsobem byl volný
čas vyjadřován.
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Jeden ze způsobů, jak byl volný čas reprezentován, lze ilustrovat již známou ukázkou
reklamy na Coca-colu s Hippie karavanem, v níž je hned za sebou vyobrazováno několik
volnočasových aktivit.
V pozadí hraje velmi energická hudba a parta přátel se vydává na zběsilou jízdu
plnou zážitků svým typicky Hippie karavanem, na kterém je velký nápis Coca-cola.
Neustále si pozpěvují, pohybují se v rytmu hudby a vyvádí různé hlouposti. Na pláži
u vody hrají kohoutí zápasy se slunečníky, odpalují šišky baseballovou pálkou,
chodí na místa, kam je přístup zakázán, opékají buřty, tancují mezi vodními
zavlažovači, letí horkovzdušným balonem a prakticky pořád sebou mají alespoň
jednu láhev Coca-coly.

(KRŠ5)

Pokud pomineme reprezentaci přátelských vztahů, které jsou rozebírány výše a zacílíme
se pouze na motiv volného času, z toho všeho, co přátelé podnikají, je možné říci, že většinu
z uvedených aktivit provází určitá forma krátkodobého vzrušení (zápasení se slunečníky,
návštěva zakázaných míst, let balonem). Motiv volného času je založen na okamžitém prožitku
či potěšení a je tedy uchopován spíše hedonicky. Motiv práce se naproti tomu neobjevuje vůbec,
neboť v reprezentaci je zobrazována letní dovolená, jejíž symbolem se stává karavan s nápisem
Coca-cola. Všechny zobrazované aktivity jsou poté neustále spojovány s produktem, čímž opět
dochází ke komodifikaci, protože produkty se stávají součástí vzrušujících momentů, které lze
vyvolat jejich konzumací.
V pozadí se ozývají zvuky vyzvánějících telefonů, všichni kolem pracují, pochodující
šéf mezi lidmi vytváří napjatou atmosféru a muž pokládá telefon, aby se napil
ledového čaje Nestea. Dává si první doušek a kolegyni vedle něj se proměňuje
papírový dokument v plážový písek. Dává si druhý a jeho šéf se proměňuje v palmu.
Dává si poslední a najednou se celá kancelář proměňuje v prosluněnou pláž a muž
se ocitá na lehátku vedle krásné ženy.

(RPČ5)

Tato reprezentace je ukázkovým příkladem kontrastu mezi motivem volného času
a motivem práce, který je zde pojímán jako nutná povinnost, jíž by se muž v ukázce nejraději
vyhnul. Produkt je předkládán jako zdroj volnosti „Tak chutná volnost“ (RPČ5) a v podstatě
jako určitý nástroj k oproštění se od nepříjemné zátěže a osvobození se z okovů práce. „A když
je dovolená daleko, proč si jí prostě neudělat?“ (KRŠ3) Zvláště negativní aspekt práce poté
symbolizuje především přísný a nepříjemný šéf, jenž kontroluje, zda všichni bez přestání
pracují, čímž je opět zdůrazňován význam práce jako nutné povinnosti. Obecně je zde tedy
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motiv volného času pojímán převážně hedonicky, neboť je postaven do opozice ke všemu
nepříjemnému a patrná je tendence ke kumulaci potěšení, kdy si muž po konzumaci produktu
v myšlenkách představuje dovolenou. Zároveň je možné říci, že produkt je zde přímo
reprezentován jako určitý zdroj odpočinku „Potřebuješ relax?“ (RPČ5) od práce nebo
hektického života „Když má život zběsilé tempo, stačí se jen (…)“ (RPČ6).

Zdraví
Jak bylo již řečeno, zdraví bylo reprezentováno zprostředkovaně skrze motivy přírody,
života, čistoty či čerstvosti a spíše výjimečně se objevovaly i přímé odkazy na zdraví jako
takové. „Stačí s Albertem přidat něco nového, čerstvého, lákavého, zdravého (…)“ (RZ1)
Poměrně překvapivě, vybraný vzorek k této kategorii nakonec tvořily převážně reklamy z
oblasti pití, což se však projevuje malou variabilitou forem reprezentací ať už po stránce
vizuálního či jazykového obsahu. Téměř vždy navazují jednotlivé motivy jeden na druhý,
přičemž dominantní roli většinou hraje motiv přírody „Příroda společně se značkou Lipton vám
nabízí vysoce kvalitní čaj s bohatou chutí a vůní přírody“ (RZ2) a života. „Kde je život, tam je
Mattoni“ (RZ3) Vizuálně jsou poté reprezentované produkty spojovány především
s různorodými obrazy chráněné přírodní krajiny a případně se zvířaty.
Nad skalnatou přírodní krajinou letí rogalista, který pije vodu z láhve, na níž je
napsáno Toma Natura (láhev má připnutou popruhem). Najednou ho vyleká hejno
ptáků, kteří prolétají kolem něj. Muž rychle pouští láhev z ruky, aby mohl změnit
směr letu a s hejnem se nesrazil. Otevřená láhev zůstává viset na popruhu a na zem
se z ní vylévá „křišťálově čistá“ voda, která probouzí život všeho, čeho se dotkne
(rozkvétají květiny, líhnou se kuřátka z vajec).

(RZ4)

Tato ukázka může být krásnou ilustrací toho, jakým způsobem na sebe motivy v této
kategorii navazují. Už samotný název vody (Toma Natura) v podstatě naznačuje, že produkt je
výtvorem přírody, jenž ve spojení s motivem čistoty „(…) čistou jako příroda sama“ (RZ4)
vytváří dojem jakési přirozenosti či dokonce bezchybnosti a funguje jako určitý zdroj života.
Nově vzniklý motiv čisté přírody se poté značně podobá právě eudaimonické dimenzi, jež je
založena na žití v souladu s opravdovým (přirozeným) já. Přesto ačkoliv jsou produkty ve
spojení s přírodou idealisticky reprezentovány především v eudaimonické rovině, zároveň jsou
často předkládány jako něco, co konzumujeme pro požitek, jenž právě čistota přírody nabízí.
Do opozice k těmto reprezentacím je poté možné zařadit reprezentace, které sice
nezachycují žádný z uvedených motivů, ale zato jsou zde produkty popisovány tak, že zkrátka
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stojí za to, i když zrovna zdravé nejsou. Viz tradiční slogan na Coca-Colu „Taste The Feeling“
neboli „ochutnej ten pocit“, který je ovšem v rozporu s dlouhodobou perspektivou zdraví
a pocitem životní spokojenosti, jenž se zdravím úzce souvisí.

Shrnutí a diskuse závěrů
Deduktivně odvozené konstitutivní prvky, jež představovaly oblasti sociálních vztahů,
produktivní činnosti a zdraví, se ukázaly být vhodným řešením, jak uchopit i tak abstraktní
konstrukt, jakým je štěstí. Koncepty eudaimonie a hedonie na druhé straně posloužily jako
užitečné nástroje analýzy a interpretace, jimiž bylo možné alespoň částečně zachytit změny
významů, k nimž v reklamách dochází.
Jednotlivé formy reprezentací se vzájemně lišily tím, k jakému typu produktu se
vztahovaly a také tím, jaký konstitutivní prvek primárně reprezentovaly. V rámci reprezentací
se však kategorie sociálních vztahů, produktivní činnosti i zdraví částečně prolínaly, a stejně
tak identifikované motivy se v reklamách nevyskytovaly samostatně, ale byly reprezentovány
v různých kombinacích. Společným znakem téměř všech reprezentací byla poté skutečnost, že
produkty byly hojně zasazovány do všech možných životních okamžiků a situací.
V rámci kategorie sociálních vztahů, byly identifikovány motivy rodinných, milostných
a přátelských vztahů a specifický motiv národní identity. Všechny tyto motivy sjednocovalo to,
že stály v opozici k individualismu. Rodinné vztahy nabíraly mnoho podob od rodičovských
vztahů s dětmi, po vztahy sourozenecké a byl zde kladen důraz na úzké citové vazby a téma
domova. Produkty byly předkládány většinou jako zdroj radosti a harmonických rodinných
vztahů. Milostné vztahy byly spojovány s problematikou seznamování a byly uchopovány jak
z perspektivy eudaimonické, kde byly založeny na představě upřímné romantické lásky, tak
z hedonické, kde byly založeny spíše na potěšení a vzrušení, objevoval se sexuální podtext a
seznamování probíhalo relativně zběžně. Produkty byly rovněž předkládány jako zdroj
harmonických vztahů, jako nástroj k seznámení či usmíření a nepřítomnost produktu značila
neštěstí. Přátelské vztahy byly poměrně často spojovány s alkoholem a reprezentovány byly
opět jak v eudaimonické rovině, jako dlouhodobé pevné pouto, tak v té hedonické, v kombinaci
s motivem volného času. Motiv národní identity byl poté reprezentován výhradně ve spojení
s alkoholem, konkrétně tedy s pivem, přičemž byl založen především na eudaimonické
dimenzi. Odkazováno na něj bylo slovy kultura či tradice, prostřednictvím významných
osobností a událostí českých dějin, odvoláváním se na rovnost nebo kolektivní soudržnost. Jako
zvláště důležitý prvek národní identity byl pojímán hokej. Obecně je však možné říci, že u
všech těchto motivů, respektive hodnot docházelo do určité míry ke komodifikaci, neboť ve
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všech případech byly reprezentovány jakoby je bylo možné koupit společně s produkty, s nimiž
byly spojovány.
V kategorii produktivní činnosti byly rozlišeny dva proti sobě stojící motivy práce a volný
čas. Práce byla pojímána jako něco pozitivního a reprezentována byla buď jako vyloženě tvrdá
práce či dřina, nebo jako záliba či určité zaujetí pro danou činnost. Rovněž zde bylo odkazováno
na kvalifikovanost a poctivé řemeslo. Představa tvrdé práce byla spojována s nedostatkem
spánku, úsilím, vytrvalostí a s překonáváním obtíží. Odměna za práci spočívala v uspokojení
z odvedené práce a v naplnění vnitřních hodnot. Hodnota práce byla reprezentována
v protikladu k hédonickému pojetí, eudaimonická dimenze byla spíše umocňována a měla
značit záruku kvality. Motiv volného času byl pojímán více hedonicky, byl postaven do opozice
ke všemu nepříjemnému a představa práce zde byla pojímána negativně jako nutná povinnost
či nepříjemná zátěž. Rovněž zde byla patrná snaha o komodifikaci, neboť produkty byly
předkládány jako součást vzrušujících momentů a zdroj volnosti či odpočinku.
Zdraví bylo reprezentováno zprostředkovaně především skrze motivy přírody, života a
čistoty, přičemž jednotlivé motivy na sebe v reprezentacích navazovaly. Dominantní roli
zaujímala příroda, která ve spojení s motivem čistoty symbolizovala přirozenost. Příroda byla
reprezentovaná idealisticky a byla pojímána spíše eudaimonicky. Motivy byly spojovány
převážně s produkty z oblasti pití, konkrétně tedy s vodou a ledovým čajem. Zdůrazňován byl
požitek z konzumace produktu.
V souhrnu lze říci, že reklamní reprezentace se pohybují jak v eudaimonické, tak
v hedonické dimenzi, přičemž alespoň co se oblasti sociálních vztahů týče, je možné zde
pozorovat značný trend komodifikace hodnot, ať už ve vztazích rodinných, milostných
a přátelských či na úrovni širších mezilidských vztahů. Na fenomén komodifikace hodnot bylo
již dříve poukazováno ať už v obecnější rovině viz Bauman (2007) či přímo ve spojení
s reklamou Jhally (1990). Vzhledem k uchopení konceptu štěstí však tato práce předkládá
konkrétní návrhy, v jaké oblasti ke komodifikaci v rámci reklamy dochází nejvíce. Zároveň je
však nutné připustit, že tento trend nelze chápat jako dlouhodobější vývoj hodnot v průběhu
času, neboť datový korpus zachycuje pouze nepatrný průřez časem, z něhož nelze vyvodit
takové závěry. Na druhou stranu, datový korpus byl tvořen z relativně aktuálních reklam a je
tedy možné považovat toto zjištění alespoň za postihnutí současné situace. Trend komodifikace
ovšem nelze interpretovat tak, že eudaimonicky pojímavé hodnoty v oblasti sociálních vztahů
vymizely a přibylo těch hedonických. Eudaimonicky orientované hodnoty tu vždy budou.
Vzhledem k tomu, že jsou však v rámci reklamních reprezentací spojovány s produkty, které
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lze koupit a následně konzumovat pro požitek, navíc na nich však nyní parazitují i hodnoty, jež
jsou orientované spíše hedonicky.
Přínos výsledků práce však také spatřuji už v samotné identifikaci jednotlivých motivů
a následném shrnutí jejich hlavních forem reprezentací, neboť právě to je cílem explorativní
analýzy. Přesto je nutné brát v potaz také charakter datového korpusu, protože při analýze
reklam jiného než audiovizuálního charakteru, se budou pravděpodobně objevovat i jiné formy
reprezentací. Stejně tak, pokud by byly stanovené charakteristiky pro výběr formulovány trochu
jinak, mohly by být vybrány i reklamy z jiných oblastí (např. automobily, elektronika), což by
opět mohlo znamenat, že se budou objevovat jiné motivy i jiné formy reprezentací.
Prostor pro další rozvoj výsledků této práce vidím v odlišném přístupu k analýze, neboť
dobře navržená kvantitativní forma obsahové analýzy by dokázala lépe validovat tato zjištění
a dokázala by postihnout více motivů, než je zachyceno zde. Už v průběhu analýzy bylo totiž
z důvodu rozsahu a časové náročnosti nezbytné vypustit některé motivy (seberealizace,
autonomie, zážitek z úspěchu) a bylo by zajímavé tyto motivy více rozpracovat. Kvalitativní
přístup však poskytl větší prostor pro zachycení více konkrétních forem reprezentací
a významů. Pokud bych měl však nyní výzkum opakovat, pravděpodobně bych pokračoval
v kvalitativním přístupu a podrobněji bych se zaměřil pouze na oblast sociálních vztahů, která
je sama o osobě analyticky velice bohatá.

Závěr
Bakalářská práce poskytla kvalitativní analýzu reprezentací štěstí v reklamě. Datový
korpus byl vytvořen z reklam audiovizuálního charakteru, jež byly získané z české databáze
reklam, přičemž reklamy byly vybírány pouze v období od začátku roku 2017 do konce roku
2018. Vzhledem k tomu identifikované formy reprezentací nelze považovat za univerzální,
neboť při analýze jiných reklam než těch audiovizuálního charakteru a v jiném časovém
rozmezí, se budou pravděpodobně objevovat i jiné formy reprezentací.
Identifikované formy reprezentací se mezi sebou lišily jednak tím, k jakému typu
produktu se vztahovaly a také tím, jaký konstitutivní prvek štěstí primárně reprezentovaly.
V rámci reprezentací se však oblasti sociálních vztahů, produktivní činnosti i zdraví částečně
prolínaly. Stejně tak se identifikované motivy v reklamách nevyskytovaly samostatně, ale byly
reprezentovány v různých kombinacích. Společným znakem většiny reprezentací byla poté
skutečnost, že produkty byly hojně zasazovány do všech možných životních okamžiků a situací.
V rámci analýzy byly u každé z výchozích kategorií identifikovány centrální motivy.
V kategorii sociálních vztahů, byly rozlišeny motivy vztahů rodinných, milostných, přátelských
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a motiv národní identity. Kategorie produktivní činnosti obsahovala motivy práce a volného
času, které si vzájemně kontrastovaly. Zdraví bylo poté reprezentováno spíše zprostředkovaně
a podstata zdraví byla vyjadřována především skrze témata života, přírody, čistoty a čerstvosti.
Jako výrazně eudaimonický byl reprezentován především motiv práce. Zajímavým
motivem se ukázala být národní identita, jež byla reprezentována výhradně ve spojení
s alkoholem, přičemž představa národní identity byla reprezentována jako spočívající
v konzumaci piva. Obecně byl nejvíce patrný trend komodifikace hodnot v kategorii sociálních
vztahů, ať už na úrovni vztahů rodinných, milostných a přátelských či na úrovni širších
mezilidských vztahů. Tato zjištění mohou dále posloužit jako teoretická východiska například
pro kvantitativně založené výzkumy, jež by je mohly lépe validovat.

Summary
The bachelor thesis provided a qualitative analysis of representations of happiness in
advertising. The data corpus was created from audiovisual ads, which were obtained from the
Czech database. Ads were selected only in the period from the beginning of 2017 to the end of
2018. In view of this, the forms of representations identified cannot be considered universal, as
other forms of representation are likely to emerge.
Identified forms of representations differed in what type of product they were related to,
and also in what constitutive element of happiness they primarily represented. However, within
the framework of representations, the areas of social relationships, productive activities, and
health were partly interwoven. Similarly, the motives identified in the ads did not appear
separately but were represented in different combinations. The common feature of most
representations was the fact that the products were abundantly embedded in all possible
moments and situations.
In the analysis, central motives were identified for each of the default categories. In the
category of social relationships were distinguished the motives of family relationships, love
relationships, friendships, and the motive of national identity. The category of productive
activity contained motives for work and leisure that contrasted with each other. Health was then
represented rather indirectly, and the essence of health was expressed primarily through the
themes of life, nature, purity, and freshness.
In particular, the motive of work was represented as significantly eudaimonic. An
interesting motive was the national identity, which was represented exclusively in connection
with alcohol, with the idea of national identity being represented as consisting of beer
consumption. In general, the trend of the commodification of values in the category of social
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relationships, whether at the level of family relationships, love relationships and friendships, or
at the level of wider interpersonal relationships, was most evident. These findings may further
serve as a theoretical basis for quantitative research that could validate them.
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Seznam příloh
RSV

Reprezentace sociálních vztahů
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RZ

Reprezentace zdraví
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Kombinovaná reprezentace štěstí

KÓD
REKLAMY

ODKAZ

DATUM
PUBLIKACE

RSV 1

http://www.tvspoty.cz/babiccina-volbamouka-pro-ty-kteri-pecou-s-laskou/

25. října

RSV 2

http://www.tvspoty.cz/kinder-maxi-laskana-cely-zivot/

18. října

RSV 3

http://www.tvspoty.cz/cinzano-nejhezciveci-si-rikame-kdyz-si-pripijime/

28. listopadu

RSV 4

http://www.tvspoty.cz/ferrero-duplotycinka-pro-sladke-sblizeni/

15. října

RSV 5

http://www.tvspoty.cz/kofola-robot-karelse-naucil-lasce/

21. května

RSV 6

http://www.tvspoty.cz/coca-cola-rozchodzamilovane-dvojice-break-up/

19. ledna

RSV 7

http://www.tvspoty.cz/stara-zitnamyslivecka-muzska-zalezitost-jiz-500-let/

1. října

RSV 8

http://www.tvspoty.cz/pilsner-urquell-tenpravy-original-uz-175-let/

15. března

RSV 9

http://www.tvspoty.cz/pilsner-urquellspolecne-pro-zlato-na-ms-v-hokeji-2017/
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jídlo

jídlo

alkohol
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pití

pití
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alkohol

alkohol

alkohol

31. října
jídlo
2017
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