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ÚVOD 

Cílem   této   práce   je   analyzovat   prvky německé reklamní   kampaně  LEGO: Characters, a 

interpretovat   jejich   význam   v   rámci   této   kampaně.   Internetem   šířené reklamní   kampaně  

jsou   v   posledním  desetiletí   na   neustálém  vzestupu,   ruku  v   ruce   s   rozvojem   a   rozšířením  

internetového  připojení  domácností. 

Zahlcením  uživatelů  internetu  reklamou  nutí  její  tvůrce  a  zadavatele  přicházet  se  stále  no-

vými   a   originálními   způsoby,   jak   efektivněji   zasáhnout   svého   potenciálního   zákazníka.  

Neustále  jsou  vyvíjeny  nové  a  nové  druhy  internetové  reklamy  a  komerční  komunikace  se  

zákazníkem. 

Největší  oblibu  zaznamenávají  v  současné  době  sociální  sítě,  např.  Facebook,  nebo  Twit-

ter, ve které   vkládají   velké   naděje.  Oblíbenost   sociálních   sítí  mezi   uživateli   internetu   je  

vysoká,  což  dokazují  nejnovější  statistiky,  které  říkají,  že  jen  v  České  republice  je  více  jak  

6  milionů  uživatelů  sítě  Facebook. 

Kampaň   LEGO:  Characters,   ačkoliv   ji   vytvořila německá   agentura   Jung Von Matt jako 

lokalizovanou  aktivitu  čistě  pro  německý  trh,  díky  svému  silnému  odkazu  na  popkulturní  

ikony  několika  posledních  dekád  snadno  překročila  hranice  jednoho  státu  a  právě  díky  in-

ternetu  a  sociálním  médiím  snadno  zasáhla  český  a  globální  trh. 

Kampaň  se  primárně  i  sekundárně  šířila  skrze  masová  média  – teoretická  část  proto  definu-

je  jejich  význam  i  model  fungování,  obsahuje  také  základní  teoretické  pozadí  sémiotiky  a  

naratologie,  nezbytné  pro  tuto  práci. 

A  proč  zrovna  LEGO?  Práce  předpokládá  zajímavý  kulturní  transfer  mezi  ilustracemi  no-

toricky  známých  popkulturních  symbolů  a  propagací  stavebnice  LEGO,  určené  dětskému  

spotřebiteli. 



 

I.  TEORETICKÁ  ČÁST 
 

 

  



 

1 PROCESY KOMUNIKACE  

Lidská  kultura,  tak  jak  ji  známe,  je  založena  na  komunikaci.  Už  celé  tisíce  let  žije  člověk  

ve   skupinách,   které   jsou   založeny   na   vzájemné   výměně   informací   – obdobně   to   ostatně  

funguje  i  u  zvířat,  žijících  ve  smečkách. 

Primitivní  sdělení  je  možné  předat  jednoduchým  gestem  i  mezi  zcela  odlišnými  kulturami,  

složité  sdělení  je  potřeba  kódovat  pomocí  jazyka  daného  národa  – a  pro  jeho  úspěšné  de-

kódování  je  následně  nutná  znalost  daného  jazyka.  Při  expresi  komplexnějších  emocí  hro-

zí,  že  nebudou  správně  pochopeny. 

I  z   tohoto  lze  vyvozovat,  že  s  rozvojem  civilizace  a  kultury  přicházela  i  potřeba  vytvářet  

stále  složitější  myšlenky,  které  pak  bylo  čím  dál  obtížnější  správně  dekódovat.   

Právě na pojem „správně“  je  třeba  dát  si  zvláštní  pozor.  Každý  se  může  pokusit  dekódovat  

komunikát  a  může  jej  i  nějak  pochopit,  ale  základním  východiskem  by  mělo  být,  že  komu-

nikát  bude  pochopen  správně,  tedy  tak  jak  to  zamýšlel  jeho  autor.   

1.1 Média  a  společnost 

„Přestože  vznikla  nová  média  a  společenské  a  ekonomické  podmínky  jsou  odlišné,  nachá-

zíme   řadu   souvislostí   a   setkáváme   se   s mnoha   otázkami,   které   řešili   první   teoretikové   a  

badatelé.  Některé  jsou  dokonce  naléhavější  než  kdy  dříve.“  (McQuail, s. 60) 

Dvacáté   století,   jež   lze   označit   za   „první   epochu   masových   médií“,   bylo   poznamenáno  

průběžnými   a   hlasitými   spekulacemi   o   jejich   vlivu.   Přes   nesmírné   změny,   jež   prodělaly  

mediální  instituce  a  technologie  i  samotná  společnost,  a  přes  vzestup  „vědy  o  komunikaci“  

se  veřejná  diskuze  o  potenciálním  společenském  významu  „médií“  změnila  nápadně  málo.  

Popis  východisek,  která  se  objevila  v průběhu  prvních  dvou  či  tří  desetiletí  20.  století,  ne-

má  pro  nás  dnes  pouze  historickou  cenu.  Tyto  prvotní  úvahy  poskytují  náhled  umožňující  

chápat  současnost. V tomto  období  navíc  vznikají  nové  vědní  disciplíny,  jako  je  právě  mo-

derní  sémiotika  či  naratologie. 

1.2 Pojem  „masa“ 

McQuail  tvrdí,  že  zatímco  výklady  vlivu  masových  médií  se  značně  rozcházejí  (od  nega-

tivních  po  pozitivní),  nejtrvalejším  prvkem  obecného  hodnocení  médií  je  prostá  shoda,  že  

masová  média  mají  velký  vliv.  Tato  představa  může  za  svou  existenci  poděkovat  mnoho-

vrstevnatému  významu  pojmu  „masový“.  Přestože  se  představa  „masové  společnosti“  plně  



 

vyvinula  až  po  druhé  světové  válce,  základní  pojetí  „masy“  bylo  předmětem  zájmu  již  na  

sklonku  19.  století.  Celou  řadu  představ,   jež  jsou  dodnes  důležité  pro  pochopení  způsobu  

pojetí   procesu  masového   komunikování,   ve   skutečnosti   sjednocuje   právě   klíčový   pojem  

„masa“. 

Rané  používání  tohoto  pojmu  obvykle  vyvolávalo  negativní  asociace.  Původně  odkazovalo  

k představě  davu  či  k  „prostému  lidu“,  jenže  byl  obvykle  vnímán  jako nevzdělaný,  omeze-

ný   a   potenciálně   iracionální,   vzpurný,   ba   dokonce   surový   (když   se   masa   změní   v lůzu)  

(Bramson, 1961).  Výraz  však  bylo  možno  použít  i  v pozitivním  slova  smyslu,  což  se  pro-

jevilo   zejména   v socialistické   tradici,   kde   „masa“   vyvolávala   představu   síly   a   solidarity  

obyčejných  pracujících  lidí,  kteří  se  zorganizovali,  aby  se  postavili  za  společné  zájmy  nebo  

čelili  útlaku.  Sousloví  typu  „masová  podpora“,  „masové  hnutí“  či  „masová  akce“  poslouží  

jako  příklady,  kdy  lze  velké  množství  lidí  jednajících  společně  vnímat  v pozitivním  světle.  

Raymond Williams (1961, s. 289) poznamenává,   že   „žádné  masy  neexistují;;   existují   jen  

způsoby,  jak  se  na  lidi  dívat  jako  na  masy“. 

Přesto   převládá   sklon   vnímat  masovost   jako  něco  negativního,   a   to   i   v případě,   kdy  pří-

slušná  masa  nepředstavuje pro  společenské  uspořádání  žádnou  hrozbu. Je-li  slovo  „masa“  

použito  pro  označení  nějaké  skupiny  osob,  vyvolává  vedle  politických  asociací  také  nepří-

liš  lichotivé  významy.  Implikuje  představu  amorfního  souboru  jednotlivců,  které  neproje-

vují  výraznější  osobnostní  rysy.   

Standartní   slovníková  definice  vymezuje  heslo  „masa“   jako  „seskupení,   v němž  se  ztrácí  

osobnost“  (aggregate,  in  which  individuality  is  lost  – Shorten Oxford English Dictionary). 

Taková  definice  je  blízká  tomu,  jak  sociologové  dříve  popisovali  příjemce  médií,  tedy  me-

diální   publikum.  Právě  značné   a   zdánlivě  nediferenciované  publikum  populárních  médií,  

určených  široké  veřejnosti,  poskytlo   jeden  z nejjasnějších  příkladů   takového  pojetí  masy. 

(McQuail, s. 65) 



 

2 SÉMIOTIKA 

Sémiotika   (z   řeckého   znak,   označení)   je   nauka   o   znakových   systémech.   Oblastí   jejího  

zájmu  nejsou   jen   jazykové   znaky,   ale   obecně   i   všechny  ostatní   znakové   systémy   (pikto-

gramy,   dopravní   značky   apod.).   Vlastní   znakové   systémy   s   pravidly   gramatickými   i   sé-

mantickými  mají  mj.  umělecké  obory, náboženství,  hry  nebo  rituály. 

2.1 Vznik  sémiotiky 

S  nástupem  osvícenectví  a  snahou  o  lepší  pochopení  mediálních  textů  přichází  i  vědní  dis-

ciplíny   zabývající   se   jejich   analýzou   a   správnou   interpretací.   Za jednoho   ze   zakladatelů 

moderní  sémiotiky  je  považován  Charles Peirce (1839–1914),  jenž  rozdělil  znaky  na  iko-

ny, indexy a symboly. 

Charles  Sanders  Peirce,   (10.  září  1839  Cambridge,  Massachusetts  – 19. dubna 1914 Mil-

ford,   Pennsylvánie)   byl   americký   vědec,   matematik   a   logik,   jeden   z   nejvýznamnějších  

amerických  filosofů,  zakladatel  pragmatismu  a  moderní  sémiotiky.  

Peirce  byl  kantovským  filosofem,  který  rozlišoval  „znak“  od  „slova“  a  charakterizoval   to  

jako  mechanismus   vedoucí   k   porozumění.  Výsledkem   není   teorie   jazyka,   nýbrž   teorie   o  

produkci  významu,  která  odmítá  myšlenku  stálého  vztahu  mezi  označujícím  a  označova-

ným.  Přesněji  řečeno,  Peirce  věřil,  že  znaky  ustavují  význam  skrze  napodobující  vztahy.  

K rozvoji  sémiotiky  významně  přispěl  také  ruský  formalista  Viktor  Šklovskij, spisovatel, 

literární  vědec,  filmový  kritik  a  scenárista.  Byl  mluvčím  petrohradské  literárněvědné,  tzv.  

formální  školy, byl  autorem  pojmu  „ozvláštnění“  v  teorii  uměleckého  textu,  za  jeho  stěžej-

ní  dílo  je  považován  soubor  studií  jménem  Teorie  prózy. 

Jednotlivé  studie  byly  nejdříve  od  roku  1917  vydávány  časopisecky,  v  roce  1925  vyšly  v  

Rusku  jako  celistvá  kniha.  Teorie  prózy  je  považována  za  jeden  z  nejvyhraněnějších  proje-

vů  ruské  formální  školy,  ne-li  za  její  manifest. 

Teorie  prózy  je  hned  od  počátku  (především  kapitola  Umění  jako  metoda)  polemicky  na-

mířena  proti  tradičnímu  symbolismu,  který  se  v  Rusku  opíral  o  Potebňovu  koncepci  umění  

jako  myšlení  v  obrazech.  Hlavní  Šklovského  výtka  je  vedena  proti  tomu,  že  Potebňa  neroz-

lišoval  praktický  neboli  prozaický   jazyk,  v  němž  platí  zákon  ekonomie   tvůrčích  sil   (tedy  

dosáhnout  záměru  co  nejméně  slovy),  od  jazyka  básnického.  Ten  charakterizuje  především  

ozvláštnění,   tedy  způsob  vidět  věci   novým  pohledem,  vyvedené  z   jejich   kontextu.  Podle  

Šklovského  je  cílem  umění  „dát  pocit  věcí  jako  faktů  vidění,  nikoli  faktu  poznání;;  metoda  



 

umění   je  metoda   ozvláštnění   věcí   a  metoda   znesnadnění   formy,   zvětšující   obtíž   a   délku  

vnímání,  poněvadž  proces  vnímání  je  v  umění  sám  o  sobě  cílem  a  musí  být  prodlužován.“ 

(vaseliteratura.cz) 

Neméně  důležitou  roli  ve  vývoji  vědeckého  zkoumání  znaků  a  jejich  významů  sehrál  ruský  

lingvista,  průkopník  strukturalistického  zkoumání  lidových  pohádek  Vladimir  Jakovlevič  

Propp. 

Proppovy  dvě  hlavní  studie  o  skladbě,  prvcích  a  dějinných  a  kulturních  kořenech  pohádek  

jsou Morfologie  pohádky a Historické  kořeny  magických  příběhů. 

V  první  knize  velice  přesně  a  podrobně  třídí  různé  větve  pohádkového  žánru  a  identifikuje  

neměnné  funkce  postav  a  jejich  základní  charakteristiky  na  základě  přesvědčivé  empirické  

dokumentace. Když   kniha   roku   1958   vyšla   v   překladech,   vyvolala   senzaci   a   významně  

ovlivnila  strukturalistické  badatele. 

V  druhé  knize  (Historické  kořeny  magických  příběhů)  se  věnuje   rekonstrukci  vzniku  po-

hádky  a  zasazuje  ji  do  širokého  kulturního  a  dějinného  kontextu.  V  magickém  příběhu  na-

lézá  kreativní  a  autenticky  lidové  ztvárnění  dávných  vztahů  výroby  a  příslušných  magicko-

náboženských  projevů.  

2.2 Základní  teoretická  východiska 

Pierce  řadí  fenomény do  tří  kategorií  podle  toho,  co  se  člověku  ve  zkušenosti  jakkoli  dává: 

- primární   jsou   ty,   jež   se   dávají   bezprostředně   a   beze   vztahu   k   jiným,   například  

smyslové  nebo  citové  kvality 

- sekundární   jsou   ty,   jež   lze  uchopit   jen  ve  vztahu  k   jiným,   jako  například  síla,   jež  

vystupuje jen v protikladu k odporu 

- terciární  fenomény  vstupují  do  vztahu,  zprostředkovaného  třetím  – například  myš-

lenky  nebo  znaky,  jejichž  zprostředkování  nelze  vyložit  jen  dvojicí  typu  označující  

- označované. 

Tak  ve  vztahu  znaku  a  jeho  předmětu  nutně  vystupuje  i  interpretace,  jež  je  do  tohoto  vzta-

hu  uvádí.   Znak   a   jeho   interpretace   vydělují   předmět   ze   souvislosti   světa   a   umožňují   tak  

jeho   poznání.   V   této   souvislosti   zavádí   Peirce   známé   rozlišení   podle   toho,   zda   znak   a  

předmět  spolu  souvisí: 

- přirozeně  (index  – například  oheň  a  kouř) 

- na  základě  analogie  (ikon  – například  obraz) 



 

- anebo  pouze  konvencí  (symbol  – například  slovo). 

Doubravová   (2008,   str.   9)   vymezuje   pojem   sémiotika   jako   nauku   o   významu   a   smyslu 

znaků.  Jako  přirozené znaky  se  zde  myslí  znakové  systémy  používané  v  lidské  komunika-

ci.  Můžeme  zde  zařadit  například  jazyky,  ale  také  znakové  systémy  užité  v  logice  či  mate-

matice.  Sémiotiku  lze  také  dělit  do  třech  podskupin.  

- sémantika  zkoumá  význam,  tedy  vztah  mezi  označujícím  a  označovaným 

- syntaktika  vztahy  mezi  znaky  navzájem   

- pragmatika se  zabývá  vztahy  mezi  znaky  a  jejich  uživateli. 

Sémiotika  obecně  se  pak  zabývá  vztahem  mezi  vnější  skutečnosti,  kterou  představuje  refe-

rent,  dále  také  fyzickým  projevem  referentu,  který  je  označován  jako  signiferum,  to  může  

být  reprezentováno  různě,  často  pomocí  slov,  obrazů,  či  zvuků.  Dále  se  zabývá  signifedem,  

které  reprezentuje  to,  co  si  recipient  představí,  pokud  uslyší  dané  slovo  či  zvuk,  respektive  

vidí  nějaký  obraz   a  dále   i   to,   jaké   to  v   recipientovi   zanechá  pocity.  Daná  odezva   je  pak  

definována  závislostí  na  kulturním  a  sociálním  prostředí,  ale  také  na  osobnosti a to jak ko-

munikátora,  tak  i  recipienta  sdělení. 

Výhodou  ovládnutí  sémiotiky   je   tak  především  možnost   lépe  porozumět   tomu,  co člověk 

slyší,  nebo  čte.  Umožní  mu  lépe  se  zaměřit  na  slova  a  více  se  koncentrovat  na  to, co je sku-

tečným  významem  těch  slov.  (Doubravová,  2008,  str.  10) 



 

3 NARATOLOGIE  

Naratologie je   označení   pro   větev   literární   teorie,   která   se   zabývá   zkoumáním   způsobu 

vytváření   fabulí,   schématy   jejího   uspořádání   a   jejich   typologií.   Synonymním   pojmem   je  

teorie vyprávění.  Teorie  vyprávění  v  klasickém  pojetí  zkoumá  narativní  dimenzi  epických  

textů  a  popisuje  jejich  vyprávěcí  struktury. 

3.1 Vznik naratologie 

Druhá  disciplína,  jež  je  pro  tuto  práci  podstatná,  tedy  naratologie  se  dostává  ke  slovu  až  ve  

20. století,  kdy  s  tímto  termínem  pracuje  francouzsko-bulharský  literární  teoretik  Tzvetan  

Todorov. 

Tzvetan Todorov (*  1.   března  1939)   je   francouzsko-bulharský   filozof,   esejista   a   literární  

teoretik.  Narodil  se  v  Sofii,  od  roku  1963  žije  trvale  ve  Francii,  roku  1973  získal  francouz-

ské  občanství.  V  Bulharsku  vystudoval   slavistiku,   ve  Francii   lingvistiku   a   literární  vědu.  

Velmi  ho  ovlivnilo  dílo  Michaila  Bachtina  a  teorie  mluvních  aktů. Todorov svou dizertaci 

napsal  pod  vedením  Rolanda  Barthese.  Krom  literatury  a  dějin  umění  patří  k  oblastem  jeho  

zájmu   otázka   kolektivní   paměti,   odkazu   Jean-Jacquese   Rousseaua,   objevení   Ameriky   či  

koncentračních  táborů.  

Na  Proppovy  úvahy  navazuje  později  studie  Strukturální  sémantika  A. J. Greimase,  která  
celou  teorii  dovádí  do  abstraktnější  roviny pomocí  koncepce  aktantů. 

Mezi elementární   pojmy  naratologie   patří   formalistické   označení   fabule a syžet. Teprve 

Francouz Gérard  Genette však  přináší  ucelenější  podrobnou  terminologii  pro  rozbor  teo-

rie  vyprávění  ve  své  práci  o  vyprávěcím  diskurzu  (Diskurz vyprávění,  1972). Zkoumá  v  ní  

vztahy  mezi  vyprávěnými  příběhy  a  podobou,  v  níž  jsou  předávány  k  recepci. 

Narativní  analýza  v  jeho  pojetí  čítá  pět  kategorií: 

x Posloupnost odkazuje k anachronii – nesouladu  mezi  fabulí  a  syžetem  (skrze  ana-

lepsi a prolepsi) 

x Trvání způsob   jakým  může   vyprávění   rozšiřovat,   zrychlovat   a   zpomalovat   trvání  

epizod 

x Frekvence vypovídá, zda  se  událost  ve  fabuli  odehrála  jednou  či  vícekrát  a  kolikrát  

se  o  ní  vypráví. 

x Kategorie Způsobu se  dá  dělit  na  dvě  podskupiny:  distanci a perspektivu. Distance 

zkoumá,  zda  jde  o  přímé  převyprávění  (diegésis),  či  jeho  reprezentaci  (mimésis)  a  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Liter%C3%A1rn%C3%AD_teorie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fabule
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_vypr%C3%A1v%C4%9Bn%C3%AD


 

zda  se  užívá  přímé  či  nepřímé  řeči.  Perspektivu  (=  hledisko,  point  of  view)  lze  chá-

pat   jako  hledisko  vypravěče,  který  má  různou  úroveň  vědomostí  (oproti  svým  po-

stavám). 

x Kategorie Rodu potom  rozebírá   typ  vypravěče  a  příběhu   (vtaženost  vypravěče  do  

příběhu,  rozdíl  mezi  časem  vyprávěcím  a  vyprávěným). 

Právě  Genette  mj.   popsal   rozdíl  mezi   vyprávěním   (kdo  mluví?)   a   fokalizací   (kdo  vidí?).  

Genettovi  nástupci  poté  zpracovali například  typologii  technik,  jimiž  se  zprostředkovávají  

myšlenky  a  pocity:  Polopřímá  řeč,  záznam  myšlenek  a  vnitřní  monolog. 

Výrazný  zlom  pro  vývoj  naratologie  znamená  i  Stanzelova  Teorie  vyprávění  (1979),  v  níž  

předkládá  klasifikaci  tří  typických  vyprávěcích  situací.  Jedná  se  o  jeden  z  prvních  a  dodnes  

nejcennějších  pokusů  o  popis  základních  možností  zprostředkování  vyprávění. 

3.2 Základní  teoretická  východiska 

Samotné  slovo  narace  označuje  akt,  proces  vyprávění.  Naratologie se  však  zabývá  formami  

toho,   co   je   vyprávěno,   nezkoumá   tedy   samotné   narace.   Naratologie   v podstatě   pracuje  

s formami  vyprávění  a  snaží  se  hledat  určité  fabulační  kódy  ve  sdělení.   

Naratologie   ve   své  podstatě   úzce   souvisí   se   sémiotikou,   dá   se   také   říct,   že ze   sémiotiky  

přímo  vychází,  avšak  tam  kde  se  sémiotika  zabývá  přímo  konkrétními  prostředky  vyjádře-

ní,  naratologie  se  zaměřuje  už  na  samotný  předmět  sdělení. 

V naratologii  lze  vinou  složité  uchopitelnosti  nalézt  u  autorů  mnoho  různorodých  přístupů,  

v některých  případech  se  lze  setkat  i  s odlišnou  terminologií.   

Franz  Stanzel,  který  je  mnohými  považován  za  otce  moderní  naratologie  ve  svém  díle  Teo-

rie  vyprávění  (1979)  zavedl  tři  kategorie,  které  definují  vyprávěcí  situaci.  První  je  modus – 

postava  vypravěče  versus  postava  reflektora,  další  je  osoba – identičnost  vs.  neidentičnost  

existenciálních  oblastí  vypravěče  a  postav  a  perspektiva – vnější  versus  vnitřní  perspekti-

va. (Svatoňová,  2007,  str.  1)  

Dalšími  zásadními  pojmy  pro  naratologii  jsou  syžet,  což  je  způsob,  jakým  jsou  v literárním  

díle  uspořádány   tematické  složky   jako  děj,  postavy,  prostředí  a  vypravěč  a  v jaké  časové  

posloupnosti  jsou  předkládány  informace  o  fabuli  – fabule představuje  již  samotný  příběh,  

souhrn  událostí,  či  dějový  půdorys  mediálního  textu.  Fabuli  si  recipient  sestaví  až  po  pře-

čtení,  nebo  důkladném  zhlédnutí  díla. 



 

Vzhledem k užitým   symbolům   nemůže   zůstat stranou ani   zkoumání   narativu  Robertem 
Barthesem. Barthes člení  příběh  na  tři  hierarchické  roviny:  rovinu  funkce,  akce  a  narace.  

Funkce  jsou  elementární  části  textu,  které  popisují  postavy,  charakterizují  základní  entity.  

Popsané  prvky  pak  vstupují  do  akce  a  následně  se  stávají  součástí  narace.  Ve  své  práci  pak  

teoretik  rozebírá  vztahy  mezi  těmito  rovinami,  ukazuje,  jak  funkce  pracují  na  charakteriza-

ci   postav   a   jak   jsou   jednotlivé   charakterizace   přímými   iniciátory   akce.  Na   základě  míry  

odrazu  nižší  roviny  do  vyšší  je  závislý  stupeň  realističnosti  textu  a  jeho  autenticity. 

Barthes  systematicky  vyčleňuje  pět  kódů,  které  strukturují  význam  a  vedou  čtenáře  příbě-

hem,   díky   nimž   je  možná   částečná   zaměnitelnost   a   vícevazebnost.  Vnímatel   díky   těmto  

kódům  nevidí  jednu  narativní  linii  v textu,  ani  jeden  význam,  ale  hledá  jich  více.   

(Barthes, 2002, s.9-43) 

 



 

4 MASOVÁ KOMUNIKACE 

Podstatné   rysy  masové   komunikace   byly   známy  mnohem   dříve,   než   se   samotný   termín  

začal  v první  polovině  20.  století  používat.  Raná  masová  média  se  svým  měřítkem  a  pro-

středím  vzájemně  poměrně  výrazně  lišila – například  filmy  se  mohly  promítat  v honosných  

biografech v centrech  velkých  měst  i  v obyčejných  stanech  na  vesnicích.   

Nejvýraznější  vlastností  masového  média  je  ta  skutečnost,  že  médium  je  určeno  pro  mnoho  

spotřebitelů.  Potenciální   publikum   je  vnímáno jako  početné  seskupení  více  či  méně  ano-

nymních  spotřebitelů  a  podle  toho  se  utváří  také  vztah  mezi  odesílateli  a  příjemci. 

„Vztahy   jsou   nutně   jednosměrné   a   neosobní   a   většina  masově   komunikovaných   sdělení  

pochází   z centralizovaných   průmyslových   či   byrokratických   organizací,   které   mají   od  

svých   předpokládaných   „adresátů“   značný   odstup.  Odesílatel  má   obvykle   vyšší   vážnost,  

věhlas   a   odbornost   než   příjemce.   Jejich   vzájemný   vztah   není   jen   asymetrický,   ale   často  

bývá  vypočítavý,  či  dokonce  manipulativní.“  (McQuail, s. 66) 

4.1 Model  masové  komunikace 

Modelů,  které  popisují,  jak  komunikace  probíhá,  existuje  celá  řada.  Většina  z nich na ko-

munikaci   nazírá   jako   na   přenos   informace,   vycházející   z analogie s klasickou dopravou, 

tedy  přesunem  z místa  A  do  místa  B.   

Podle McQuaila  je  však  mnohem  přesnější  takzvaný  příjmový  model.  Podstatnou  měrou  

vychází  z kritického  přístupu  ke klasickým  přenosovým  modelům.   

Tento  příjmový  model  na  masovou  komunikaci  nahlíží  z pozice  mnoha  různých  příjemců,  

kteří  nevnímají  a  nechápou  sdělení   tak,   jak  „bylo  vysláno“,  ani   jak  „bylo  vyjádřeno“,  ale  

staví  na  principech  kritické  teorie,  sémiotiky  a  „analýzy  příjmu“. 

Podstatou  „analýzy  příjmu“  je  snaha  umístit  přisuzování  a  konstruování  významu  (odvoze-

ného  z médií)  do  blízkosti  příjemce.  Mediovaná  sdělení  jsou  vždy  otevřená  a  „polyséman-

tická“  (mají  významů)  a  jsou  interpretována  podle  kontextu  a  podle  kultury  příjemců. 

Tento  přístup  vychází  ze  základů  strukturalismu  a  sémiotiky,  které  předpokládají,  že  jaké-

koli  smysluplné  „sdělení“  je  konstruováno  ze znaků,  jež  mají  svůj  denotát  a  své  konotova-

né  významy  závisející  na  volbě  toho,  kdo  je  „dekóduje“  – a  současně  popsaným  základním  

principům  odporuje. 



 

Sémiotika  zdůrazňuje  sílu  zakódovaného  textu  a  vnímá  význam  jako  něco,  co  je  do  textu  

pevně  zabudováno.  Zprostředkovatelé  sdělení  si  s přihlédnutím  k ideologickým  a  instituci-

onálním  zájmům  vybírají  způsob  zakódování  a  tím  manipulují  s jazykem  a  médii.  Příjemci,  

tedy  ti,  kteří  dekódují,  nemusí  přijmout  sdělení  tak,  jak  bylo  vysláno.  Naopak  mohou  ideo-

logický  vliv  odmítnout  a  často  to  dělají  tím,  že  přistoupí  na  variantní  či  protichůdný  výklad  

podle  své  vlastní  zkušenosti  či  názoru  na  věc. 

Stuart Hall (1974/1980) vykládá  mediovaný   text   jako  smysluplnou  výpověď,  která   je  za-

kódována  podle  významové  struktury  masově mediální  organizace,  jež  sdělení  zakódová-

vá,  a  těch,  kteří  ji  podporují,  ale  která  je  dekódována  podle  zcela  odlišných  významových  

struktur  a  vědomostních  rámců  různě  situovaných  příjemců. 

Jednotlivé  fáze  tohoto  modelu  jsou  ve  své  podstatě  prosté.  „Komunikace  začíná  v mediální  

instituci,   jejích   typický   výrazový   rámec  má   sklon   být   v souladu s převládajícími  mocen-

skými  strukturami.  Konkrétní  sdělení  je  zakódováno,  často  v podobě  ustáleného  žánrového  

vzorce příznačného  pro  daný  obsah  (třeba  jako  „zprávy“,  „pop-music“,  „sportovní  zpravo-

dajství“,  „rodinný  seriál“  či  „detektivní  seriál“),  má  běžný,  prvoplánový  význam  a  pro  pub-

likum  jsou  do  něj  zabudovány  návody,   jak  je  má  interpretovat.  Publikum  pak  ovšem  při-

stupuje k médiím  s významovými  strukturami,  které  vycházejí  z jeho  vlastních  myšlenek.“  

(McQuail, s. 85) 

Obecně  vzato,  dekódovaný  význam  nemusí  korespondovat  s  původním významem.  Nejvý-

znamnějším  aspektem  celé  věci  je,  že  dekódování  se  může  vydat  jiným,  než  zamýšleným  

směrem.   Příjemci  mohou   číst  mezi   řádky,   a   dokonce   obrátit   zamýšlené   zaměření   celého  

sdělení. 

Je  tedy  zřejmé,  že  tento  model  zahrnuje  několik  klíčových  myšlenek:  multiplicitu  mediál-

ního  obsahu,  nadřazenost  příjemce  při  určování  významu  a  existenci  různých  interpretací  

jednoho  sdělení. 

 



 

5 METODIKA  

Pře započetím  samotné  analýzy  je  třeba  stručně  definovat  základní  východiska  sémiotické  

a  narativní  analýzy  z hlediska metodologie – bez  tohoto  základu  by  nebylo  možné  zkoumat  

aspekty  daného  mediálního  sdělení  v relevantním  kontextu. 

5.1 Sémiotická  analýza 

„Jádro této  teorie  nám  nabízí  postup,  ne-li  přímo  metodu,  která  může  pomoci  stanovit  ‚kul-

turní  význam‘  mediálního  obsahu.  Zřetelně  se  zde  ukazuje  způsob,  jakým  lze  popsat  obsah:  

může  vrhnout  světlo  na  ty,  kdo  vytvářejí  a  přenášejí  sdělení;;  má  zvláštní  využití  v  odkrý-

vání   vrstev   významu   ležícího   pod   povrchem   textů   a   vzpírajícího   se   prostému   popisu   na  

‚první  rovině‘  označování.  Je  rovněž  užitečný  pro  výzkum,  zaměřený  na  odkrývání  latentní  

ideologie  a  ‚předpojatosti‘  mediálního  obsahu.“  (McQuail, 2009, s. 361) 

Z McQuailova  pohledu  se   tak  sémiotická  analýza   jeví   jako   ideální  nástroj  pro   tuto  práci.  

Zkoumaným  sdělením  totiž  bude  série  vizuálů  reklamní  kampaně  společnosti  LEGO,  která  

obsahuje jak obrazovou, tak i (ačkoliv  téměř  nepatrnou)  textovou  část.  Jedná  se  tedy  o  pří-

tomnost   několika   vrstev   znakových   systémů.   Cílem   by  mělo   být   dojít   k odhalení   jejich  

významů  a  souvislostí. 

Důležitým   faktorem   analýzy   je   také   odhalování   prvotních   a   druhotných   odkazů   sdělení.  

Literatura  je  nazývá  jako  denotaci,  neboli  prvotní  a  základní  význam  znaku  a  konotaci,  což  

je  takzvaný  druhý  poukaz  znaku,  neboli  asociace,  které  se  nám  vybaví  u  daného  znaku. 

5.2 Naratologická  analýza 

Naratologie  se  zabývá  obsahem  příběhu.  Tato  práce  se  sice  zabývá  pouze  sérií  reklamních  

vizuálů,  nicméně  i  pro  její  graficky  a  tematicky  výrazný  námět  je  jasné,  že  lze  i  jednotlivé  

vizuály  vnímat  jako  určitý  příběh,  či  řekněme  situaci,  kterou  v  tomto  mediálním  textu  (ob-

razu)  můžeme  nalézt  a  analyzovat. 

Vzhledem k tomu,  že  tato  práce  provádí  analýzu  pouze  vizuální  stránky  komunikátů, coby 

mediálního   textu,   bude   rozebrán   příběh   pouze   toho,   co   se   odehrává   v ilustraci.   Přesto   i  

pouze v grafickém  projevu   lze  nalézt  velké  množství  prvků,  které   společně  dotvářejí  pří-

běh.  Tato  práce   se  však  vzhledem  ke   svému   rozsahu  zaměří   na  analýzu   symbolů,   které  

jsou zde znázorněny.   

 



 

II.  PRAKTICKÁ  ČÁST 



 

6 LEGO GROUP 

Název  „LEGO“  je  zkratkou  dvou  dánských  slov  „leg  godt“,  což  znamená  „dobře  si  hraj“. 

LEGO  Group  je  soukromá  rodinná  společnost  se  sídlem  v  dánském  Billundu.  Byla  založe-

na v roce 1932 a dnes  je  šestým  největším  světovým  výrobcem  hraček  a  výrobků  pro  děti,  

který  zaměstnává  zhruba  9500  lidí  na  celém  světě.  Závazkem  LEGO  Group  je  přispívat  k  

rozvoji  dětské  představivosti  a  tvořivosti.  Výrobky  LEGO  lze  zakoupit  ve  více  než  80  ze-

mích  světa. 

Bezesporu  nejznámějším  produktem  je  kostička  LEGO.  Právě  díky  této  kostičce  byly  sta-

vebnice  dvakrát  zvoleny  „Hračkou  století“.  Výrobky  značky  prošly  v průběhu   let   rozsáh-

lým  vývojem  – ale  základem  stále  zůstává  tradiční  LEGO  kostka. 

Kostička  v  její  současné  podobě  byla  uvedena  na  trh  v  roce  1958.  Je  jedinečná  svojí  vlast-

ností  vzájemné  propojitelnosti  a  nabízí  neomezené  možnosti  budování.  Záleží  jen  na  před-

stavivosti,  fantazii  a  kreativitě.  Jen  pro  zajímavost,  šest  LEGO  kostiček  ve  stejné  barvě  o  

rozměru  2x4  výstupky  je  možné  kombinovat  na  více  než  915  milionů  různých  způsobů. 

Každoročně  LEGO  vyrobí  přes  19  miliard  kostiček  různých  barev  a  velikostí.  Výroba  pro-

bíhá  v  Dánsku,  České  republice,  Maďarsku  a  Mexiku  se  dvěma  globálními  sklady,  v  České  

republice a v USA.  

Komunikační  strategie  LEGO  je  vytvářena  s  ohledem  na  cílovou  skupinu  dané  produktové  

řady.  Kampaně  reagují  na  hlavní  prodejní  cykly  v  segmentu  hraček  – tím  je  předvánoční  

trh  a  konec  školního  roku.  Během  kalendářního  roku  tedy  LEGO  uvádí  cca  10–15 samo-

statných   kampaní   v   jarní   a   podzimní   vlně.   Positioning   jednotlivých   prodejních   řad   se   v  

mnoha  ohledech  překrývá  a  nechává  prostor  pro  dětské  spotřebitele  a  jejich  představivost.  

(Slavík,  s. 29)  

 



 

7 POROVNÁNÍ  KLÍČOVÝCH TRHŮ  – USA  A  NĚMECKA   

Které  trhy  jsou  pro  LEGO  klíčové?  Jsou  to  Spojené  státy  a  Německo.  V  obou  zemích má  

LEGO  dlouholetou  tradici  a  na  prodejích  je  to  znát.   

Spojené   státy   i  Německo  mají   navíc   velkou   část   své  komunikace   společnou   – od webu, 

který  je  umístěn  na  www.lego.com a  obsahuje  celkem  21  jazykových  mutací,  přes  vizuální  

stránku   všech   katalogů,   obrázky   jednotlivých   produktů,   až   po   fakt,   že   se   v obou   státech  

nachází  Legoland. 

Je  však   třeba  mít  neustále  na  paměti,   že   i   takto  zavedené trhy  vyžadují   neustálou  péči   o  

tržní  podíl,  aby  nedocházelo  ke  stagnaci. 

7.1 Údaje  o  trhu 

Kontinuální  růst  se  Legu  daří  jak  v Americe, tak i v Německu.  V USA  došlo  meziročně  k  

růstu  čistého zisku o 60% a prodejů  zhruba  o  31%. Obdobné  údaje  platí  také  pro  Německo 

se  14%  růstem  obratu.   

 

Několik   následujících   grafů   ilustruje   „zdraví“   značky,   taky   sílu   jejího   postavení   v rámci  

trhu v závislosti  na  investicích. 

http://www.lego.com/


 

Značka  LEGO  trvale  dosahuje  vysokého  povědomí  i  vlastnictví  v  mnoha  zemích  světa.  V  

USA  a  Německu  je  situace  stejná,  znalost  značky  dosahuje  96  resp.  98  %.  Tyto  výsledky  

jsou  ovšem  podpořeny  značnou  komunikační  aktivitou  (8683  GRP  v  USA,  12.199  GRP  v  

Německu,  GRP  =  Gross  rating  point,  mediální  ukazatel). 

 

Výrazně  jinak  si  stojí  LEGO  Duplo.  Zatímco  v  USA  se  značka  Duplo již  několik  let  výraz-

něji  nekomunikuje,  v  Německu  je  tomu  naopak.  Graf  níže  ukazuje,  že  v  USA  se  asistovaná  

znalost  značky  Duplo  snížila  ze  zhruba  90  %  v  roce  2005  až  na  53  %  v  roce  2009.  A  vlast-

nictví  produktu  se  snížilo  z  53  %  na  18  %.  Je  tomu  proto,  že značka  Duplo  se  z  trhu  USA  

postupně  stahuje. 

Naproti  tomu  v  Německu,  kde  se  do  značky  Duplo  každoročně  investuje  v podobě  TV  spo-

tů  (857  GRP  v  roce  2009),  jsou  patrné  mnohem  lepší  výsledky.  Sice  se  také  snižuje  znalost  

značky,  ale  stále  dosahuje  78  %  a  vlastnictví  uvádí  52  %  respondentů.  (Slavík,  s. 37-39) 



 

 

 

 

 



 

7.2 Kulturní  rozdíly  jednotlivých  trhů 

Je  nad  rozsah  práce  analyzovat přesně  všechny kulturní   rozdíly  Američanů  a  Němců. In-

ternetové  zdroje  však  nejčastější  rysy  definují  takto. 

7.2.1 Průměrný  Němec 

Thomas a Sabina  Müllerovi,  tak  zní  typické  německé  příjmení,  jsou  manželé. 

Pětačtyřicetiletý  Thomas  spořádá   ročně  asi  43  kilogramů  ovoce,   spí  výhradně  v  pyžamu,  

sledováním  televize  stráví  ročně  1200  hodin  a  život  si  zkrášluje  v  průběhu  roku  540  vypi-

tými  sklenkami  nějakého  alkoholu.  Měří  1,79  metru,  do  práce  jezdí  autem,  se  svojí  ženou  

Sabinou  se  miluje  117krát  ročně. 

Sabina  je  o  tři  roky  mladší,  více  preferuje  zdravou  stravu,  sní  57  kilogramů  ovoce  ročně.  

Měří  1,66  metru.  Alkoholu  si  dopřeje  méně  než  její  muž,  stačí jí  za  rok  229  sklenek.  Spí  

ráda  v  noční  košili,  sledováním  televize  stráví  1400  hodin  ročně,  tedy  o  něco  málo  víc  než  

její  muž. 

Manželé  Müllerovi,  kteří  bydlí  v  Kolíně  nad  Rýnem,  jsou  spolu  17  let,  jejich  jediné  dítě,  

patnáctiletý  Alexander,  už  má  za  sebou  rok  starou  zkušenost  s  prvním  líbáním  spolužaček. 

Podíval  se  i  na  výdělky.  Thomas  nosí  domů  3702  eur.  Výdělek  Sabiny  není  důležitý,  pra-

cuje  jen  na  poloviční  úvazek.  Kvůli  dětem. 

V  době,  kdy  se  tolik  oceňuje  individualismus  a  originalita,  kdy  "osobitý  styl"  je  oblíbeným  

klišé  v  reklamách,  se  Němci  v  mnoha  ohledech  vtěsnávají  do  typologických  šablon.  Začíná  

to  už  snídaní.  Průměrný  Němec  vstává  v  6  hodin  23  minut.  U  snídaně  stráví  5  až  30  minut,  

všichni  dotázaní  si  dávají  docela  podobná  jídla,  polovina  z  nich  má  ráda  tousty,  tři  čtvrtiny  

jich  k  tomu  poslouchají  rádio. 

Do  práce  se  přichází  okolo  sedmé.  Dopravním  prostředkem  bývá  auto,  které  volí  více  než  

dvě  třetiny  lidí,  kolo  či  chůzi  si  oblíbila  zhruba  pětina  Němců. 

Studie  porovnává  zálibu  v  dovolených.  Američané  tráví  v  práci  238  dnů  ročně,  Britové  217  

dnů,  Francouzi  204.  Němci  jsou  milovníci  svátků  a  lenošení:  v  práci  jsou  dohromady  192  

dnů  ročně. 

 



 

Po  práci   přichází   čas   zábavy.  Téměř  polovina  Němců   ráda  vidí   sportovní  utkání,   o  něco  

méně   jich  preferuje  dobrou  večeři,   tři  procenta  volí  večer  koncert.  Seznamují   se  v  kruhu  

přátel,  14  procent  ale  hledá  partnera  přes  internet. (iHned.cz) 

7.2.2 Průměrný  Američan 

Slovní  spojení  „Průměrný  Američan“  se  dá  vnímat  téměř  jako  oxymorón. 

Vzhledem k množství  ras,  etnik,  náboženství,   jazyků  – zkrátka  rozdílných  sociodemogra-

fických   aspektů,   je   velmi   těžké   charakterizovat   obyvatele   Spojených   států   do   jednoho  

„průměrného“  člověka.  Přesto  se  však  dá  najít  celá  řada  stereotypů,  které  jsou  výrazné  na-

příč  celým  severoamerickým  kontinentem. 

Průměrný  Američan  se  nedá  charakterizovat  pletí,  těch  je  tu  zastoupeno  několik.  Průměrný  

Američan  trpí  značnou  nadváhou.  Průměrnému  Američanovi  to  však  zas  tak  moc  nevadí.  

Průměrný  Američan  používá  pro  dopravu  výhradně  auto. 

Pěšky  udělá  jen  několik  málo kroků  ke  svému  zaparkovanému  miláčkovi.  Průměrný  Ame-

ričan   jí   buď   silně   tučná   (smažená)   nebo   hodně   sladká   jídla.  Často   z   toho   silně   tloustne.  

Silně  tučná  jídla  často  plavou  v  majonéze,  kečupu  či  nějaké  omáčce. 

Průměrný  Američan  ráno  zapne  televizi  a  večer  ji  vypne.  Plýtvá  vším,  s  čím  se  plýtvat  dá  - 

elektrikou  (světla  i  televize  jsou  rozsvíceny,  i  když  není  nikdo  přítomen),  jídlem  (své  velké  

porce  často  nedojí),  pitím,  benzínem  (tzv.  cruising)  atd.  Prostě  na  to  má. 

Průměrný   americký  mladík   balí   holky   při   cruisingu.   Jezdí   s   autem   v   noci   pořád   dokola  

kolem  jednoho  nebo  několika  málo  bloků,  hudba  mu  hraje  na  plné  obrátky  a  pokřikuje  na  

vše,  co  je  opačného  pohlaví.  Mladíků  většinou  sedí  v  autě  víc.  U  holek  je  to  podobné,  jen  s  

tím  rozdílem,  že  většinou  jezdí  v  protisměru.  V  některých  částech  města  je  cruising  zaká-

zán  (cedule  s  nápisem:  "Zákaz  projet  zde  mezi  2  - 6  hodinou  ranní  více  než  2x  za  2  hodi-

ny). 

Průměrný  Američan   je  pokrytecký   - na  všech  platidlech  má  napsáno  "In  God  We  Trust"  

(Věříme  v  Boha),  ale  opravdově  v  Boha  tady  věří  jen  málokdo.  Alkohol  se  na  ulici  pít  ne-

smí,  ale  když  se  strčí  do  neprůhledné  igelitky,  tak  se  pít  může.  USA  se  tváří  velice  morál-

ně.  Například  člověk  nevidí,  že  by  se  zde  nějaká  Američanka  opalovala  "nahoře  bez".  Ale  

přitom  mají   jedno  z největších  množství  potratů  a   těhotenství  mladistvých   (absolutně   i  v  

poměru  k  obyvatelstvu)  atd. 



 

Průměrný  Američan  je  průměrně  tak  jednou  za  život  ve  věžení.  Za  pití  na  ulici  se  průměrně  

dostanou 1 - 2 dny a 100 - 200 dolaru pokuta. 

Průměrný  Američan  má   jen 1 - 2   týdny  dovolené,   takže   si  moc  neužije.  Přesto   se  pořád  

usmívá.  I  nadprůměrně  pěkná  Američanka  se  usměje  na  průměrného  Evropana.  Průměrná  

Američanka  má   docela   dost   dobře   vyvinutá   prsa,   a   to   už   tak   v   15.   Průměrný  Američan  

zdraví  otázkou  "How  are  you  doing?",  "Whats  up?",  "How  are  you?"  a  většinou  neočekává  

žádnou  odpověď. 

Průměrný  Američan  nejezdí  na  čundry  a  nespává  "pod  širákem".  Průměrný  Američan  byl  

jen  v  několika  státech  Unie,  za  hranicemi  USA  byl  z  Američanů   jen  málokdo.  Průměrný  

Američan   je   zahlcen   reklamou   ještě  více  než  průměrný  Evropan.  Průměrný  Američan   je  

potetovaný  smývatelným  tetováním,  které  se  za  2  - 3  týdny  smyje.  Průměrný  Američan  je  

vstřícný  a  není  problém  s  ním  navázat  komunikaci.  Většinou  je  to  on,  kdo  druhého  osloví. 

(christnet.cz) 
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LEGO  prodává  své  výrobky  na  mnoha  různých  trzích  světa.  Značka  LEGO  je  zastoupena  

na  všech  kontinentech  s  výjimkou  Antarktidy,  tzn.  komunikace  je  zaměřena  na  mnoho  růz-

ných  národností.   

Vznik   LEGO   komunikačních   kampaní   probíhá   dvěma   hlavními   způsoby   – zaprvé   jsou  

navrhovány   centrálním   oddělením   marketingu,   zvaném   PMD   – Product and Marketing 

Development – případně  jsou  navrhovány  jednotlivými  trhy  (jednotlivými  zeměmi,  ve  kte-

rých  se  stavebnice  prodávají). 

V divizi PMD  se  sdružuje  vývoj  nových  produktů  s  návrhy  marketingových  strategií.  Ten-

to  proces  začíná  zhruba  2,5  roku  před  uvedením  novinky  na  trh.  Proces  probíhá  samostatně  

pro   každou   produktovou   řadu   – nosné   řady   jsou   LEGO  CITY,   LEGO   DUPLO,   LEGO  

STAR WARS a LEGO TECHNIC,   které   jsou   vždy  doplněny  několika   dalšími   novinko-

vými  řadami,  jejichž  životní  cyklus  je  cca  2–3  roky.  Nejprve  probíhá  průzkum  formou  fo-

cus  groups  a  řízených  rozhovorů,  kdy  jsou  dětem  z  dané  cílové  skupiny  prezentovány  první  

koncepty  dané  modelové   řady.  Dle  výsledků   těchto  průzkumů  se  následně  dopracovávají  

jednotlivé  koncepty,  upřesňují  se  různé  funkce  či  „vychytávky“.  Následně  se  opět  výsledek  

otestuje  na  dětech  a  všechny  přijaté  návrhy  přecházejí  do  marketingových  oddělení  PMD. 

Zde  se  budoucí  novinky  dvakrát  ročně  prezentují  zástupcům  jednotlivých  trhů,  jejichž  zá-

stupci  na  základě  svých  zkušeností  a  výsledků  průzkumů  vyberou  vždy  několik  produktů  z  

dané  řady,  které  budou  vhodné  pro  uvedení  na  trh.  Následně  poté  se  zahajují  práce  na  pří-

pravě  komunikačních  kampaní  – vybere  se  hlavní  nosný  produkt  dané  řady,  ze  kterého  se  

vytvoří  marketingová   hvězda   účinkující   ve   všech   součástech  marketingového  mixu.   Při-

pravují   se   první   skicy   in-store   nástrojů,   tiskové   inzerce   a   storyboardy  TV  kampaní   a   in-

store video smyček.  Vše  se  opět  testuje  a  podrobuje  detailnímu  průzkumu. 

Celý  tento  proces  probíhá  zhruba  1–1,5  roku  a  je  ukončen  osm  měsíců  před  uvedením  pro-

duktů  na  trh,  kdy  celý  proces  přechází  do  in-house  reklamní  agentury  LEGO  TMA  (Trade  

Marketing  Agency),  která má  na  starost  fyzickou  výrobu  všech  marketingových  materiálů.  

V  této  in-house  agentuře  jsou  vyrobeny  výsledné  vizuály  všech  materiálů  a  ty  jsou  nabíd-

nuty  všem  trhům,  které  si  na  základě  vlastních  budgetů  a  vlastních  prodejních  a  reklamních  

strategií  „nakupují“   jednotlivé  produkty  – nabídka  obvykle  obsahuje  TV  spot(y),   in-store 

video,  3D  modely,  POS  materiály  (plakáty,  standee,  vlajky,  wobblery,  launch  dispensery,  

záhlaví  regálů  atd.)  vč.  dárkových  reklamních  předmětů. 



 

Tento  proces  probíhá  vcelku  velmi  efektivně  a  je  velmi  dobře  finančně  zmapován,  jelikož  

jednotlivé  divize  a  prodejní  zastoupení  si  mezi  sebou  za  práci  a  produkty  platí.  Tímto  jsou  

omezena  případná  plýtvání  marketingovými  materiály,  jelikož  trhy  následně  musí  analyzo-

vat  efektivitu  vložených   finančních   investic.  To   je  efektivní   i  z  pohledu  minimalizace  fi-

remních  výdajů,  jelikož  velká  část  finančních  prostředků  se  vrací  zpět  do  LEGO  Group. 

Celý  proces  má  jediné  dvě  trhliny  – těmi  je  LEGO  USA  a  všechny  lokalizace.  Severoame-

rická  pobočka  je  z  tohoto procesu  vyjmuta  patrně  z  historického  důvodu  a  z  důvodu  patrio-

tismu.  Trh  USA  a  Kanady  je  pro  LEGO  nejvýznamnější  a  proto  již  v  šedesátých  a  sedmde-

sátých   letech   byla   vytvořena   pobočka  marketingového   oddělení   přímo   v  USA,   aby   lépe  

reflektovala  potřeby   tohoto  obřího   trhu.  A  tato  výsada  USA  zůstala,   tzn.  pro   tento   trh   se  

připravují  zcela  autonomní  marketingové  materiály  pro  každou  modelovou   řadu,  která   je  

na  severoamerickém  trhu  uváděna. 

Tyto   kampaně   se   odlišují   od   kampaní   ve   zbytku   světa.   Ovšem  mimo   řady   LEGO Star 

Wars,   která   se   z  USA  přebírá   do   celého   světa   na   základě   smlouvy   se   společností   Lucas  

Films,  která je  držitelem licence  na  Hvězdné  války. 

Pokud  jde  o  lokalizované  kampaně,  zmíněné  v  předchozím  odstavci,  i  ty  jsou  vyčleněny  z  

globální   reklamní   strategie.   Jelikož   jsou   jednotlivé   prodejní   zastoupení   zcela   autonomní,  

mohou   si   lokální  marketingoví  manažeři   sami   rozhodovat   o   dislokaci   svých   reklamních  

budgetů,  což  velmi  často  také  dělají.  Je  to  obvykle  vynuceno  prodejními  strategiemi  v  da-

ných  zemích,  spoluprací  s   lokálními  časopisy,  specializovanými  prodejci,  obchodními  ře-

tězci  atd.  Tyto  kampaně   jsou téměř vždy  lokalizovány  do  místní  řeči,  velmi  často  užívají  

vlastní  vizuály,  vlastní  fotky  atd. 

Tento  proces  přípravy  lokalizovaných  kampaní  je  z  interního  pohledu  neefektivní  v  tom,  že  

na  přípravě  těchto  lokalizovaných  materiálů  se  z  kapacitních  důvodů  nemůže  podílet  žádná  

z  divizí  LEGO  Group  a  finanční  prostředky  za  návrhy  a  výrobu  těchto  kampaní  odchází  do  

místních  reklamních  agentur.  Jelikož  se  samozřejmě  vyrábí  vše  lokálně  v  dané  zemi,  nedo-

sahují  kvantity  takové  úrovně  jako  při  globální  výrobě  a  výroba  je  proto  dražší.  To  je  pří-

pad  i  kampaně  LEGO:  Characters. (Slavík, s. 40) 
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10 ANALÝZA  ZDROJOVÉHO  DÍLA 

10.1 Šmoulové 

Šmoulové (v   originále   Les   Schtroumpfs)   jsou   stejnojmenný   animovaný   televizní   seriál,  

původně  komiks,  belgického  kreslíře  Peya.  Šmoulové  jsou  modří  skřítci,  vysocí  dva  palce,  

jejich  příběh  je  zasazen  do  středověké  Evropy,  nejspíše  do  Irska,  žijí  blízko  pobřeží  a  neda-

leko od hor. 

10.1.1 Historie Šmoulů 

Kreslíř  Peyo  přimaloval  do  frankofonního  belgického  komiksu  Johan  &  Pirlouit  malé  mod-

ré  trpaslíky  23.  října  v  roce  1958.  Tam  se  objevili  po  zahrání  na  kouzelnou  flétnu.  Skřítko-

vé  si  získali  popularitu,  a   tak  v  roce  1959  dostali  vlastní  příběh  v  časopisu  Le Journal de 

Spirou.  Od  té  doby  se  vyráběly  modely  a  hračky,  celé  kluby  sběratelů  se  věnovaly  šmou-

lům  z  PVC. 

První  černobílý  film  vznikl  v  roce  1965  a  trval  90  minut.  V  roce  1976  vznikl  další  příběh,  

animovaný  film  Šmoulové  a  kouzelná  flétna  o  délce  74  minut,  který  se  v  roce  1983  dostal  i  

do  USA.  Poté  vzniklo  ještě  několik  filmů. 

V letech 1981 - 1989  běžel  v  USA  americko-belgický  stejnojmenný  televizní  seriál  společ-

nosti Hanna-Barbera  Productions,  který  se  natáčel  pro   televizi  NBC.  Seriál  byl  obrovský  

hit a  ovlivnil  popkulturu.  Později  ho  distribuovala  Warner  Bros.  Television. 

Později  vznikly  i  videohry  pro  herní  konzole  NES,  Super  NES,  Game  Boy,  Atari,  Coleco-

vision,  Game  Gear,  Master  System,  Mega  Drive,  Mega  CD  PlayStation  a  také  počítačová  

hra pro PC a Amigu. 

10.1.2 Charakteristika  Šmoulů 

Šmoulové  jsou  si  velmi  podobní,  všichni  jsou  modří,  malí,  mužského  pohlaví  (až  na  Šmou-

linku,  Sašetku  a  Babču),  oblečení  do  bílých  kalhot  (jen  Taťka  Šmoula  nosí  červené,  Děda  

Šmoula  žluté  s  kšandami,  Šmoulíček  dupačky,  Farmář  nosí  zahradnické  oblečení,  Šmoula-

ta  mají  různá  trička  a  Divoušek  je  oděn  do  listů)  vzadu  s  dírou  na  malý  ocásek  a  na  hlavě  

nosí  frygickou  čapku.  Jejich  příběhy  jsou  velmi  jednoduché  a  vždy  hrdinské.  Často  říkají  

cokoli   se   slovem   „Šmoula“,   aniž   by   bylo   přesně   jasné,   co   tím  myslí,   například:   „Jdeme  

šmoulovat  ke  Šmoulí  řece.“  Přesto  si  navzájem  velmi  dobře  rozumějí.  Někteří  se  objevují  



 

pravidelně,  jiní  jsou  vytvořeni  pro  určitý  díl  a  dál  se  už  neobjevují  (například  Šmoula  Sla-

boch). 

Celkový  počet  „dospělých“  šmoulů  (bez  šmoulat)  je  100,  při  velkém  šmoulím  tancování  se  

stavějí  do  formace  9×11  s  dirigujícím  Taťkou  Šmoulou. 

Šmoulové   si   staví   domky   v   houbě   nebo   z   kamene.   Člověk   nemůže   najít   šmoulí   vesnici  

Šmoulici,  pokud  ho  tam  sám  nedovede  nějaký  Šmoula. 

10.1.3 Šmoulové  v Česku 

V  Československu  se  vysílal  seriál  Šmoulové  poprvé  v  roce  1988  v  Československé  televi-

zi  v  pořdu  Magion  a  ve  Studiu  Kamarád.  Okamžitě  zaznamenal  úspěch  a  začaly  se  prodá-

vat  různé  reklamní  předměty  jako  například  trička,  omalovánky  nebo  samolepky  se  šmoulí  

tematikou. 

Svou  oblibu  si  získal   i  díky  vynikajícímu  dabingu  v  čele  s  Vlastimilem  Brodským,  Jiřím  

Císlerem,  Jitkou  Molavcovou  či  Josefem  Dvořákem. 

Objevily   se   i   komiksové  knihy   (např.  Šmoulí   vynálezy  a  Černí   šmoulové)  nebo  VHS   (v  

letech 1988 - 1990 jich  5  vydal  Supraphon,  na  konci  90.  let  jich  několik  vydal  i  Davay). 

V letech 1997 - 2000  byl  seriál  vysílán  na  stanici  TV  Nova  s  novými  epizodami  (110  epi-

zod)  a  mírně  přeobsazeným  dabingem.  Od  února  2010  se  seriál  Šmoulové  vysílal na TV 

Barrandov,  která  odvysílala  všechny  epizody  (426  epizod). 

Během  80.  a  90.  let  vyšlo  několik  alb  se  šmoulí  tématikou.  První  z  nich  vyšlo  v  roce  1988  

a na jeho tvorbě   se   podíleli   populární   zpěváci té   doby.   Písně   na   dalších   albech   byly   na  

známé  melodie a texty k nim  složil  Lou  Fanánek  Hagen nebo  Karel  Vágner.  Album  Šmou-

lí  super  disko  šou  se  prodalo  přes  315  tisíc  kusů a  bylo  nejprodávanějším  českým  albem  v  

období  1996  - 2006. 

V  roce  2011  byl  natočen  hraný  3D  film  Šmoulové (The  Smurfs),  který  kombinuje  animo-

vaný  film  (Šmoulové  jsou  animovaní  nebo  jsou  použity  klasické  loutky)  s  hraným  filmem. 

Na  něj  pak  v  roce  2013  navázalo  jeho  pokračování  Šmoulové  2. 

10.1.4 LEGO  a  Šmoulové 

Společnost  LEGO  své  produkty  v minulosti nikdy nespojila s příběhy  Šmoulů. 



 

10.2 Simpsonovi 

Simpsonovi  (angl.  The  Simpsons)  je  americký  animovaný  seriál  vytvořený  režisérem  Mat-

tem  Groeningem  v  produkci  Jamese  L.  Brookse  pro  televizi  FOX.  Simpsonovi  jsou  nejdéle  

vysílaným  animovaným  seriálem  v  historii  americké  televize.  

Poprvé  se  Simpsonovi  na  televizních  obrazovkách  objevili  19.  dubna  roku  1987,  ovšem  ne  

jako  dvaadvacetiminutový  seriál,  ale  jako  dvouminutový  skeč  v  Show  Tracey  Ullmanové,  

kterou  tehdy  vysílala  americká  televizní  stanice  Fox.  Kresby  skečů  byly  neumělé  a  celkem  

během  tří  sezón  vzniklo  48  skečů. 

Poté  vznikl  17.  prosince  1989  první  díl  řádných  dvacetiminutových  epizod  s  názvem  Vá-

noce   u   Simpsonových   (angl.   Simpsons  Roasting   on   an  Open   Fire),   seriál  měl   obrovský  

úspěch  a  tak  byl  přesunut  do  hlavního  vysílacího  času.  Doposud  vzniklo  25  řad  a  4.  října  

2013 bylo oznámeno,  že  je  objednána  i  26. 

10.2.1 Charakteristika Simpsonových 

Základní  rodinu  Simpsonových  tvoří  rodiče  Homer Simpson a Marge  Simpsonová,  děti  

Bart, Líza a Maggie, pes Spasitel a  kočka  Sněhulka  II.  

Koncept  Simpsonových   je  postaven  na  modelu  nefunkční   rodiny,  žijící  v typických  ame-

rických  stereotypech. 

Místa,  ve  kterých  se  seriál  odehrává, jsou  různorodá,  nejčastěji  se  děj  odehrává  ve  fiktiv-

ním  městě  Springfield,  bydlišti  většiny  hlavních  postav. Springfield je zvolen proto,  že  je  

to jedno  z  nejčastějších  jmen  měst  a  osad  v  USA. 

10.2.2 Simpsonovi v Česku 

V  České  republice  měli  Simpsonovi  premiéru  8.  ledna  1993 na  prvním  kanálu  České  tele-

vize.  Ta  vysílala  Simpsonovy  takřka  nepřetržitě.  V  posledních  letech,  kdy  ještě  seriál  vysí-

lala,   však   velmi často  měnila   vysílací   časy   i   kanál   - Simpsonovi   se   stěhovali   z   brzkých  

odpoledních  do  večerních  hodin  a  opačně  a  také  z  ČT  1  na  ČT  2.  Koncem  roku  2009  na  

seriál  zakoupila  vysílací  práva  FTV  Prima  a  od  1.  ledna  2010  začala  nepřetržitě  reprízovat  

všechny   řady   na   kanálu   Prima  Cool.  Denně   se   vysílají   vždy   dvě   epizody   pravidelně   od  

18:30,   později   od   28.   dubna   2012   vždy   o   víkendu   dokonce   tři   epizody   denně,   ihned   po  

sobě.  FTV  Prima  také  již  v  prvních  měsících  roku  2010  začala  s  vlastní  výrobou  dabingu  

pro  nejnovější,  v  té  době  dosud  neodvysílanou,  21.  sérii,  na  kterou  měla  zakoupená  vysíla-



 

cí  práva.  Každým  dalším  rokem  se  pak  na  kanálu  Prima  Cool  vždy  na  jaře  započne  s  vysí-

láním  další  nové  navazující,  v  době  v  USA  ještě  ne  kompletně  odvysílané,  série.  Tímto  se  

tak Česko   řadí  mezi  vůbec  první   země  na   světě,   kde   jsou  Simpsonovi  odvysíláni   ve   své  

vlastní  jazykové  mutaci.  Česká  televize  skončila  s  premiérovým  vysíláním  Simpsonových  

v  první  polovině  roku  2010,  kdy  dokončila  20.  sérii  a  reprízovala  19.  a  20.  sérii,  na  které  v  

té  době  ještě  vlastnila  vysílací  práva. 

V   roce   2006   se   objevily   zprávy,   že  Matt   Groening   souhlasí   s   celovečerní   verzí   seriálu.  

Film Simpsonovi ve filmu (The  Simpsons  Movie),  uvedený  27.  července  roku  2007,  má  

charakter  dílu  „protaženého“  do  délky  filmu. 

Příběh   filmu   se   točí   kolem  Homera,   který   zaviní   největší   katastrofu   okolí   Springfieldu.  

Celý   film   je   tvořen  pomocí  2D   technologie,  na   rozdíl   od  mnoha  3D  animovaných   filmů  

(ale   i   ve   filmu   je   několik   3D   scén,   evidentně   renderovaných   pomocí   počítače).   Většina 

kopií  filmu  má  v  ČR  český  dabing,  stejný  jako  dabing  seriálu. 

Za  pozornost  stojí   i   fakt,  že  česky  dabovaná  verze  filmu  unikla  na  peer-to-peer  sítě  dříve  

než  verze  anglická. 

10.2.3 LEGO a Simpsonovi 

Simpsonovi jako jedna   z  mála   značek  pronikli také   do   světa   známé   stavebnice  LEGO   a  

fanoušci   si   tak   od   začátku   roku   2014  mohou   známou   rodinku   pořídit   i   s   jejich   domem. 

V době  prezentování  kampaně  LEGO:  Characters  však  mezi  nimi  neexistovala  žádná  vzá-

jemná  vazba. 

10.3 Lucky  Luke  a  bratři  Daltonovi 

Jedná  se  o  postavu  ze  stejnojmenného  belgického  komiksu.  Jde  o  osamělého  kovboje,  kte-

rý   se   toulá   světem,   honí   nebezpečné   lupiče   a   nakonec   vždy   zvítězí.   Bratři  Daltonovi   se  

pravidelně  objevují  v  komiksech  o  Lucky  Lukovi  a  jsou  jeho  zapřisáhlí  nepřátelé.   

Stvořil   je belgický  výtvarník  Morris,  když  v  roce  1949  vydal  první  díl  komiksu La mine 

d`or de Dick Digger.  Postupně  se  k  němu  přidal  René  Goscinny,  který  začal  od  jedenácté-

ho  dílu  psát  text.  Poté  se  připojili  i  další  scenáristé,  jako  např  Vicq,  Léturgie,  Fauche  a  dal-

ší.   



 

Zatím  poslední  díl  La corde au cou napsal Gerra a  nakreslil  již  jiný  kreslíř  Achdé.  V  sou-

časnosti  je  na  světě  něco  přes  70  dílů  komiksu  a  také  mnoho  televizních  filmů.  Nejnovější  

je z roku 2007. 

Společně  s komiksy  Tintinova  dobrodružství  a  Asterix  a  Obelix jde  o  nejúspěšnější  Evrop-

ské  komiksové  příběhy,  konkrétně  Lucky  Luke  byl  přeložen  do  23  jazyků. 

10.3.1 Lucky  Luke  v  ČR 

Obyvatelé  ČR  se  s Lucky  Lukem  mohli  dostat  do  styku  prostřednictvím  animovaných  fil-

mů  v osmdesátých  a  devadesátých  letech,  hraného  filmu  s Terrencem Hillem z roku 1991 

či  skrze  komiksy,  které  vycházely  v letech  2005  až  2012. 

10.3.2 LEGO a Lucky Luke 

Společnost  LEGO  své  produkty  v minulosti nikdy nespojila s příběhy  Lucky  Luka  či  bratrů  

Daltonových. 

10.4 Želvy  Ninja 

Želvy  Ninja   (anglicky  Teenage  Mutant  Ninja  Turtles, zkratkou TMNT, v mnoha evrop-

ských   zemích   jako  Teenage  Mutant  Hero  Turtles   (TMHT))   je   fiktivní   tým   čtyř   antropo-

morfních   želvích   mutantů   vycvičených   jejich   učitelem   (sensei)   Mistrem   Třískou.   Jejich  

domovem  byly  kanály  Manhattanu.  Čtyři  hlavní  želví  hrdiny  mistr  Tříska  pojmenoval  po  

italských   renesančních  umělcích.  Podle  prvního  komixu   si   kluk   jménem  Chester  Manley  

(Chet)  jednoho  dne  koupil  čtyři  želvy,  na  cestě  domů  ale  uviděl  slepého  chodce  před  rozje-

tým  nákladním   autem  převážejícím  hmotu  Mutagen,   na   poslední   chvíli   ho   zachránil,   ale  

upustil  želvy,  které  spláchl  Mutagen  do  kanálu,  čímž  zmutovaly  do  nynější  podoby. 

Poprvé  se  objevily  v  květnu  1984  ve  formě  komiksu  vydaného  společností  Mirage  Studios  

v  nevelké  sérii  3000  výtisků.  Přebal  1.  série  byl  parodií  na  sérii  komiksů  Ronin  od  Franka  

Millera.  

10.4.1 Želvy  Ninja  v ČR  a  ve  světě 

U  nás  se  však  Želvy  proslavily  až  díky  seriálovému  zpracování,  kterého  se  američtí  diváci  

dočkali  v  pětidílné  minisérii  již  ke  konci  roku  1987.  O  tři  roky  později  již  existovalo  epi-

zod  více  než  70.  Na  úspěchy  komiksů   se   zde,  podobně   jako  v   jiných  případech,  pokusil  

navázat  film.  Dosud  byly  natočeny  čtyři  filmy  (1990,  1991,  1993,  2007). 



 

Ve  Velké  Británii,  Itálii,  Irsku,  Švédsku,  Norsku,  Finsku,  Francii,  Polsku,  Rakousku  a  Ně-

mecku byl  seriál  uveden  pod  změněným  názvem  "Teenage  Mutant  Hero  Turtles"  (TMHT,  

česky  Želví  hrdinové),   neboť  místní   cenzura   se  obávala,   že   slovo  ninja  má  příliš   násilné  

konotace,  než  aby  bylo  vhodné  jej  užívat  pro  pořad  určený  dětem. 

Želvy  Ninja  se  také  objevili  v  mnoha  počítačových  hrách,  první  byla  v  roce  1989  vyvinutá  

pro  NES,  ale  portovaná  byla  i  na  PC,  Commodore  64,  ZX  Spectrum  i  Amigu. 

10.4.2 LEGO  a  Želvy  Ninja 

V roce  2013  uvedla   společnost  LEGO  na   trh  celou  kolekci   stavebnic  na  motivy  příběhu,  

navíc   s celosvětovou distribucí. V době   prezentování   kampaně   LEGO:   Characters   však  

mezi  nimi  neexistovala  žádná  vzájemná  vazba. 

10.5 Asterix a Obelix 

Asterix  (též  Asterixova  dobrodružství,  ve  francouzském  originále  Astérix  nebo  Astérix  le  

Gaulois)   je   francouzská   komiksová   série,   jejímiž   původními   autory   jsou   scenárista  René  

Goscinny  a  kreslíř  Albert  Uderzo.  Po  smrti  Goscinnyho  v  roce  1979  se  Uderzo  stal  též  sce-

náristou  tohoto  komiksu.  Od  roku  1959  vzniklo  celkem  37  komiksových  alb  o  Asterixovi,  

přeložena  byla  do  mnoha  jazyků,  včetně  latiny  a  starověké  řečtiny. 

10.5.1 Historie komiksu Asterix 

Předtím  než  vytvořili  Asterixova  dobrodružství,  slavili  autoři  Goscinny  a  Uderzo  úspěch  se  

svou  sérií  Umpa-pa,  která  byla  publikována  v  belgickém  časopise  Tintin.  Asterix  původně  

vycházel   na   pokračování   ve   francouzském   komiksovém   časopise   Pilote,   poprvé   vyšel   v  

prvním   čísle   časopisu   29.   října   1959.  V   roce   1961  bylo   vydáno  první   komiksové   album  

pod  názvem  Asterix  z  Galie,  které  obsahuje  příběh  vydaný  na  pokračování  v  Pilote  mezi  

říjnem  1959  a  červencem  1960.  Po  tomto  prvním  vydání  byly  publikovány  další  knihy  ob-

vykle v intervalu jednoho roku. 

Uderzovy  první  náčrtky  zobrazovaly  Asterixe  v  duchu  tradiční  představy  Gala  jako  obrovi-

tého  a  silného  bojovníka,  ale  Goscinny  měl  o  této  postavě  jinou  představu.  Viděl  Asterixe  

jako  malého  mazaného  bojovníka,  který  bude  upřednostňovat  chytrost  před  hrubou  silou.  

Uderzo   se  ovšem  domníval,   že  by  hrdinu  malé  postavy  měl  doplnit   silný,   ale   zato  méně  

bystrý   druh.  Goscinny   souhlasil,   a   tak   se   zrodil  Obelix.  Navzdory   vzrůstající   popularitě  



 

Asterixe   u   čtenářů,   Pilote   přišel   o   finanční   podporu.  Vedení   časopisu   pak   bylo   převzato  

Georgesem Dargaudem. 

Když  René  Goscinny  v  roce  1977  zemřel,  Uderzo  sám  pokračoval  v  tvorbě  série  na  úpěn-

livou  prosbu  čtenářů,  kteří  chtěli  vidět  další  díly.  Série  pokračovala,  ale  s  většími  časovými  

rozestupy  mezi   jednotlivými   díly.  Většina   kritiků   a   fanoušků   série   však   dávala   přednost  

albům,  která  byla  vytvořena  společně  s  Goscinnym.  Uderzo  založil  své  vlastní  nakladatel-

ství  Les  Editions,  které  od  doby  svého  vzniku  vydávalo  všechna  alba,   jenž  sám  napsal  a  

nakreslil.  Původní  vydavatel  série  Dargaud  si  ponechal  vlastnická  práva  pro  prvních  24  alb  

vytvořených  oběma  autory.  V  roce  1990  se  rodiny  Goscinnyho  a  Uderza  rozhodly  žalovat  

Dargauda  za  účelem  převzetí práv  na  tato  alba.  Vleklý  spor  se  dočkal  verdiktu  v  roce  1998,  

kdy  Dargaud  přišel  o  právo  publikovat  a  prodávat  tato  alba.  Jejich  práva  pak  Uderzo  prodal  

nakladatelství  Hachette.   Práva   nových   alb,   těch,   která   vytvořil   sám,   si  Uderzo   ponechal.  

Vlastní  tak  40  %  práv  společně  se  svou  dcerou  Sylvií  (20  %)  a  s  dcerou  René  Goscinnyho  

Anne (40 %). 

V  roce  2011  předal  Uderzo  tvorbu  Asterixe  novým  autorům,  scénář  tvoří  Jean-Yves Ferri, 

kreslí  Didier  Conrad.  Jejich  první  album,  Asterix  u  Piktů,  vyšlo  v  roce  2013. 

V České  republice  vyšel  Asterix  poprvé  v roce  1976  a  vychází  dodnes. 

K jeho   známosti   přispěly   poměrně   významně   i   jeho   filmová   zpracování,   kterých   dodnes  

vzniklo celkem 13. 

10.5.2 Příběh  a  postavy 

Asterix žije  okolo  roku  50  př.  n.  l.  ve  smyšlené  vesničce  v  severozápadní  Galii.  Jeho  neroz-

lučitelným  přítelem  je  místní  silák  Obelix,  který  všechny  převyšuje  svou  silou,  kterou  zís-

kal   už   jako  malé   dítě,   když   spadl   do   kotle   se   zázračným  nápojem  připraveným  druidem 

Panoramixem.   Tato   vesnice   je   jediná,   kterou   si   dosud   nepodmanil   Julius   Caesar   a   jeho  

římské  legie,  neboť  její  obyvatelé  dočasně  získávají  nadlidskou  sílu  pitím  kouzelného  lek-

tvaru,  který  jim  vaří  Panoramix. 

Většina  příběhů  se   točí  okolo  snahy  Římanů  o  dobytí  vesničky,   jejíž  galské  obyvatele  se  

snaží  různými  způsoby  přechytračit.  Takové  pokusy  ale  obvykle  zmaří  Asterix  a  Obelix. 

10.5.3 LEGO a Asterix 

Společnost  LEGO  své  produkty  v  minulosti  nikdy  nespojila  s  příběhy  Asterixe a Obelixe. 



 

10.6 Kačer  Donald 

Kačer  Donald  (ang. Donald Duck) – je  hrdina  animovaných  příběhů  a  komiksů  vytvořený  

v   roce  1934   režisérem  Waltem  Disneyem.  Kačer  Donald   se  poprvé  objevil  ve   filmu  The  

Wise  Little  Hen  z  cyklu  Silly  Symphonies  9.  června  1934.  Poté  se  začal  objevovat  v  dal-

ších   animovaných   příbězích,   zejména   po   boku   Myšáka  Mickeye,   Goofyho   a   psa   Pluta.  

Objevil  se  i  v  seriálu  Kačeří  příběhy. 

S   hlasem  Kačera   Donalda   je   spojen   herec   Clarence  Nash,   který   ho   daboval   až   do   roku  

1985. 

V  roce  2004  byla  umístěna  hvězda  Kačera  Donalda  na  chodníku  slávy v Hollywoodu. 

Dulík,  Bubík  a  Kulík jsou Donadovi synovci, v některých  epizodách  u  něj  bydlí. 

10.6.1 Kačeří  příběhy 

Kačeří  příběhy  (občas  také  jako  My  z Kačerova,  v  originálu DuckTales)  je  americký  ani-

movaný  seriál  z  produkce  společnosti  Walt  Disney  čítající  celkem 100 epizod. V USA byl 

vysílán  od  18.září  1987  do  28.listopadu  1990,  v  zemích  bývalého  Východního  bloku,  jako  

bylo   Československo   nebo   Rusko,   až   po   pádu   Železné   opony   (v   Československu,   resp.  

Česku   byl   seriál   poprvé   vysílán   natřikrát,   a   to   v   letech   1991 (prvních   52   epizod),   1993  

(dalších  39  epizod)  a  1994  (posledních  9  epizod)). 

Jeho  hlavními  postavami  jsou  Strýček  Skrblík  (Scrooge  McDuck)  a  jeho  prasynovci  Dulík,  

Bubík  a  Kulík  (Huey,  Dewey  a  Louie);;  mezi  další  postavy  patří  Skrblíkův  synovec  Kačer  

Donald   (Donald  Duck),   Skrblíkův   pilot   Rampa  McKvák   (Launchpad  McQuack),   kutil   a  

vynálezce  Šikula   (Gyro  Gearloose,   antropomorfní   kuře),   zlá   čarodějka  Magika  von  Čáry  

(Magica  De   Spell)   a  mnoho   dalších.   Jako   skupina   vystupuje   zlodějská   banda   s   názvem  

Rafani (Beagle Boys). 

10.6.2 Časopis  Kačer  Donald 

Vydavatelem  je  společnost  Egmont. Z  počátku  se  komiksy jmenovaly Mickey Mouse, až v 

roce   1996   byly   přejmenovány   jako   Kačer   Donald   a   pod   tímto   názvem   vychází   dodnes.  

Komixy  obsahují  příběhy  všech  obyvatel  Kačerova  v  čele  se  Skrblíkem,  Donaldem  a  sy-

novci,   ale   také   s  Mickey  Mousem  a  Goofym.  Mimoto   byl   v   roce   1991  vydáván  komiks  

Duck  Tales,  který  byl  inspirován  hlavně  z  televizních  Kačeřích  příběhů  a  občas  se  objevily  

i  krátké  příběhy  s  Chipem  a  Dalem.  V  roce  1991  vycházel  také  komiks  Donald  Duck,  který  



 

měl  menší  formát  (135  x  185mm),  ale  měl  zase  více  stránek.  Od  roku  1999  do  2001  byl  na  

trhu   i  Super  komiks  (39  čísel)   s   rekordními  256  stránkami  komiksových  dobrodružství  v  

každém  čísle. 

10.6.3 LEGO  a  Kačer  Donald 

Spolupráce  mezi  slavnými  kačerovskými  postavičkami  Walta  Disneye  a  společností  LEGO  

byla   navázána   jen   jednou.   Nejednalo   se   však   o   klasickou   LEGO   stavebnici,   nýbrž   o  

DUPLO – postavičky  tedy  měly  pouze  natištěné  obličeje  na  některých  kostkách.  Jiné  zpra-

cování  Kačera  Donalda  nebylo  realizováno. 

10.7 South Park 

South  Park  nebo  česky  také  jako  Městečko  South  Park je  americký  komediální  animova-

ný   seriál,   který   vytvořili  Trey  Parker   a  Matt   Stone.  Vysílá   jej   americká   stanice  Comedy  

Central  od  roku  1997.  Seriál  popisuje  život  v  zapadlém  coloradském  městečku  South  Park,  

přičemž   hlavními   hrdiny   jsou   čtyři   žáci   základní   školy.   Svým   charakteristickým,   velice  

agresivním,  vulgárním  a  často  značně  kontroverzním  humorem  se   tvůrci  vyjadřují  k   růz-

ným  politickým  a  společenským,  často  tabuizovaným,  problémům, např.  euthanasii,  potra-

tům,  víře,  nebo  aféře  s  karikaturami  proroka  Mohameda. 

South  Park  poběží  nejméně  do  konce  roku  2016  a  s  nynějšími  17  sériemi  se  tak  stává  dru-

hým  nejdelším  americkým  animovaným  seriálem  všech  dob,  více  epizod  mají  pouze  Simp-

sonovi.  

South  Park  byl  v  březnu  2005  vyhlášen  v  anketě  100  Greatest  Cartoons   třetím  nejlepším  

animovaným  seriálem  všech  dob,  porazili  jej  pouze  druzí  Tom  a  Jerry  a  první  Simpsonovi.  

V  dubnu  2006  vyhrál  South  Park  Peabody  Award,  která  se  uděluje  výjimečným  televizním  

a  rozhlasovým  pořadům. 

South  Park  je  považován  za  velice  kontroverzní  seriál,  ať  už  je  to  kvůli  používání  vulgár-

ního   jazyka,  nebo  zesměšňování  mnohých  aspektů   lidské   společnosti   a   aktuálního   spole-

čenského   dění.   Jako   příklad   lze   uvést   epizody  Navěky   nejlepší   přátelé,   která   reaguje   na  

spor  o  odpojení  Terri  Schiavo  od  přístrojů  udržujících  ji  při  životě,  nebo  epizody  Animáko-

vé  války  I  a  II,  které  reagují  na  aféru  s  karikaturami  proroka  Mohameda.  Největší  vlnu  kon-

troverze  způsobila  pravděpodobně  epizoda  Uvězněný  v  komoře zesměšňující  scientologii  a  

její  představitele  v  čele  s  Tomem  Cruisem. 



 

Na  motivy   seriálu   byl   v   roce   1999   natočen   film   South Park: Bigger, Longer & Uncut 

(přesný  překlad  znamená   "South  Park:  Větší,  Delší  &  Nesestříhaný",   v  České  Republice  

uveden  pod  názvem  South  Park:  Peklo  na  Zemi. 

V roce 2007   vyšla   v   nakladatelství  Blackwell   kniha   South Park a filosofie.  Nejznámější  

tváře   současné   světové   filosofie   zde   poukazují   na   fakt,   že   tento   kontroverzní   seriál   není  

pouze  směs  fekálního  humoru  s  rasovým  podtextem,  ale  že  se  jeho  prostřednictvím  autor-

ská  dvojka  Trey  Parker   a  Matt  Stone   tvrdě  otírají  o  problémy  světové  politiky,   filosofie,  

etiky  a  navíc  se  u  toho  dobře  pobavíte. 

10.7.1 Charaktery  hlavních  postav 

10.7.1.1 Stanley "Stan" Marsh 

Často  nejupřímnější  člen  party.  Stan  často  přichází  s  logickým  řešením  netradičních  situa-

cí,  do  kterých  se  chlapci  dostávají.  Postava  Stana  je  alter  ego  tvůrce  seriálu  Treye  Parkera  a  

často  shrnuje  morální  poselství  epizody.  Jeho  nejlepším  přítelem  je  Kyle  a  jejich  přátelství  

je  ústředním  motivem  mnoha  epizod. 

10.7.1.2 Kyle Broflovski 

Skeptický,   inteligentní,  občas  pokrytecký  a  také  nejsnáze  ovlivnitelný  člen  party.  Kyle  je  

alter-ego  dalšího  tvůrce,  Matta  Stonea.  Spolu  se  Stanem  přichází  Kyle  s  rozumným  pohle-

dem  na  bláznivé  chování  světa  dospělých.  Kyle  je  často  považován  za  nejčestnějšího  člena  

party.  Díky  svému  židovskému  původu  je  často  terčem  Cartmanova  rasismu. 

10.7.1.3 Eric Theodore Cartman 

Postava  byla  inspirována  Archiem  Bunkerem.  Cartman  je  často  původcem  zápletky  epizo-

dy. Cartman je agresivní,  sadistický,  fanatický,  rozmazlený,  obézní,  drzý,  manipulativní  a  

nepřátelský.  Často  uráží  Kyla  kvůli  jeho  židovskému  původu  a  Kennyho  pro  jeho  chudobu.  

Je  pro  něj  také  typické,  že  touží  po  bohatství  a  je  pro  něj  ochoten  udělat  cokoliv. 

10.7.1.4 Kenneth "Kenny" McCormick 

Kenny  pochází  z  extrémně  chudé  a  hulvátské  rodiny.  Je  posedlý  sexem  a  toaletním  humo-

rem,  o  kterých  často  poučuje  své  kamarády.  Je  mu   těžké  rozumět,  neboť  má  kapuci  přes  

velkou  část  tváře.  Přesto  mu  všichni  jeho  kamarádi  bezvadně  rozumí.  Během  prvních  pěti  

sezón  zahynul  Kenny  takřka  v  každé  epizodě,  většinou  velice  komickou  smrtí,  přičemž  se  



 

v  následující  objevil  znovu.  Legendární   je  také  hláška,  kdy  Cartman  nebo  Stan  vykřikne:  

"Oh  my  God,  they  killed  Kenny!"  Kyle:  "You  bastards!"  Na  konci  páté  sezóny  Kenny  de-

finitivně  zemřel  a  v  partě  jej  nahradil  Butters  a  později  Tweek.  Kenny  se  do  seriálu  vrátil  v  

sedmé  sérii,  tentokrát  už  ale  neumírá  (až  na  vzácné  výjimky). 

10.7.2 South Park v Česku 

Od  konce  devadesátých  let vysílala v  Česku seriál  HBO  a  TV  Nova,  která  odvysílala  cel-

kem  šest  sérií,  od  července  roku  2012  jej  začala  opět  vysílat  stanice  Fanda  TV. 

V  Česku  vzbudil  seriál  okamžitě  po  svém  uvedení  značné  rozhořčení,  především  pro  svou  

značnou  vulgárnost,  v  českých  médiích  dosud  nevídanou. 

10.7.3 LEGO a South Park 

Společnost   LEGO   své   produkty   v  minulosti   nikdy   nespojila   s   příběhy   z městečka   South  

Park. 

10.8 Sezame,  otevři  se 

Sezame,  otevři  se  (v  originálu  Sesame  Street),  je  oblíbený  vzdělávací  seriál pro  děti,  který  

se proslavil na amerických  kontinentech i  v  Evropě.  Jeho první  autoři  byli  Joan Ganz Coo-

ney a Lloyd Morrisett,  poprvé  se  vysílal  10.  listopadu  1969. 

Na  rozdíl  od  jiných  animovaných  seriálů,  které  děti  pouze  baví,  tento  je  přímo  zaměřen  na  

program,  který  by  se  dal  nazvat  "škola  hrou"  v  tom  nejlepším  smyslu  toho  slova. Animaci 

střídají  především  loutkové,  ale  i  živé  výstupy.   

Děti  (ty  nejmenší  především,  ale  jinak  všechny,  které  baví  si  hrát)  provází chlupaté,  střapa-

té  nebo  jenom  plyšové  postavičky  Ernieho, Berta,  Žabáka  Kvaka,  Bohouše,  Elma,  Keksí-
ka  a  Počtáře  se  všemi  svými  radostmi  i  stesky,  písničkami  a  všelijakými  zážitky.   

Seriál  se  v  současné  době  promítá  ve  více  než  160  zemích  světa,  každý  rok  je  obnovován  a  

aktualizován,  mnozí,  kteří  se  na  své  postavičky  dívali  jako  děti,  už  vyrostli.  Seriál  je  však  

evergreenem  televizních  stanic  po  celém  světě. 

Česká  televize  seriál  vysílala  od  roku  1996. 

10.8.1 LEGO  a  Sezame,  otevři  se   

Společnost  LEGO  své  produkty  v  minulosti   nikdy  nespojila   s  příběhy   z dětského   seriálu  

Sezame,  otevři  se. 



 

11 ANALÝZA  A  INTERPRETACE SYMBOLŮ  HLAVNÍCH  POSTAV 
SERIÁLŮ  V KAMPANI LEGO: CHARACTERS 

11.1 Cílové  publikum kampaně 

Kampaň  LEGO:  Characters  poměrně  silně  zasáhla  i  českého  spotřebitele.  Ačkoliv  pro  čes-

ký  trh  vůbec  nebyla  určena,  rozšířila  se  díky  internetu  a  sociálním  sítím.  Lidé  se  předháněli  

v tom, kdo dokáže   poznat   všechny   známé   seriálové   postavičky.   Navíc   se   jedná   o   jednu  

z výjimečných  situací,  kdy  čeští  spotřebitelé  reagovali  na  apel  „catch  them  all“,  hojně  vyu-

žívaný  například  v Japonsku  (Kit  Kat,  Pokémon). 

V první  řadě  je  třeba  vzít  do  úvahy  proces  nákupu  hraček.  Celá  kampaň,  jejímž  autorem  je  

německá  agentura  Jung Von Matt, totiž sice primárně  propaguje  produkt  určený  dětskému  

spotřebiteli,  ale  cílí  na  osoby,  které  jsou  pro  rozhodovací  proces  při  nákupu  mnohem  důle-

žitější   už   jen  díky   jednoduchému   faktu,   že  na   rozdíl   od  dětí   vlastní  peníze   – mluvíme  o  

rodičích,  které  hračky  svým  dětem  kupují. 

Na   druhou   stranu   není   vhodné   zapomínat,   že   děti   v procesu   hrají   roli   ovlivňovatele   – a 

v okamžiku,  kdy  hračka  nezíská  dětskou  pozornost,  je  pravděpodobné,  že  děti přestanou  po  

hračce  toužit  a  snažit  se  o  její  získání. 

Komu  je  kampaň  určena,  na  koho  cílí? Pro  koho  jsou  klíčové  vizuály  atraktivní? Soudě  dle  

analýzy   obsahu   (viz   níže)   lze   soudit,   že   primární   cílovou   skupinu   německé   kampaně  

LEGO:  Characters  tvoří  rodiče – tedy  dospělí  muži  i  ženy  ve  věku  od  25  do  55  let,  žijící  

v Německu.   

Sekundárně  pak  komunikáty  cílí  na  děti,  a  to  díky  prosté  přítomnosti  dětské  stavebnice  na  

vizuálech. Ačkoliv  je  totiž  možné  předpokládat,  že  dětský  spotřebitel  dokáže  v ilustracích  

identifikovat  výrazné  a  současně  aktuální  kulturní  fenomény  jako  jsou  například  Šmoulové  

či  Simpsonovi,  není  pravděpodobné,  že  by   tato  pouhá   identifikace  v kombinaci se sloga-

nem  dokázala  u  dětí  vyvolat  požadované  emoce  či  touhu  po  nákupu. 

V širším  kontextu,  tedy  po  rozšíření  vizuálů  skrze  internet  se  cílová  skupina  značně  rozšíři-

la – a   to   jak  geograficky,   tak  sociodemograficky,  stala  se  výrazně  heterogenní  a   tedy   jen  

velmi  špatně  definovatelná. 

Na  kampaň  je tedy  důležité  pohlížet primárně jako  na  rafinovaný  apel,  cílený  na  dospělé  

spotřebitele. 



 

11.2 Technické  parametry  vizuálů 

Originální  kampaň  LEGO:  Characters  byla  určena  pro  použití  v printové  reklamě,  konkrét-

ní  aplikace  vizuálu  tedy  nejsou  souborně  publikovány. 

Vizuály,  které  se  rozšířily  pomocí  internetu,  jsou  dohledatelné  ve  formátu  JPG,  v rozlišení  

1600x1132  pixelů,  v barevnosti RGB. 

Obsahují  logo  LEGO,  slogan  „IMAGINE“,  ilustraci  postav,  pozadí  a  stín. 

11.3 Logo  společnosti  LEGO jako  položka  vizuálů 

„Logo  (z  řeckého  logos  =  slovo,  řeč,  zákon,  pojem…)  je  grafická  značka  organizace,  spo-

lečnosti,   firmy  nebo  instituce.  Logo  je  uváděno  na  produktech,  dokumentech  a  propagač-

ních   materiálech   firmy,   pomáhá   tak   identifikaci   a   tvoří   povědomí   o   značce   (image-

building).“  (Wikipedie) 

Všech  osm  vizuálů  kampaně  obsahuje  logo  společnosti  LEGO,  které  je  umístěno  v levém  

horním  rohu,  výrazně  mimo  zlatý  řez  obrazu. 

Logo,  ačkoliv  je  v minimalistickém  duchu  celého  vizuálu  vyvedeno  poměrově  jen  o  trochu  

větší  než   jedna  kostička  stavebnice,   je  velmi  dobře  čitelné  a   srozumitelné.  Důvodem   je   i 

fakt,   že   díky   své   dominantní   rudé   barvě   je   logo  velmi   kontrastní   vůči   zlatavému  pozadí  

vizuálů. 

11.4 Slogan jako  položka  vizuálů 

Všech  osm  vizuálů  kampaně  obsahuje  minimalistický  slogan,  znějící:  „IMAGINE“,  který  

by  se  do  češtiny  dal  přeložit  jako  „představte si“. 

Význam  sloganu   je   tedy   i   přes   svou  otevřenost   poměrně   jasný   – jako  cílem   je   evokovat  

v příjemci   sdělení   známý   příběh,   poukázat   na   možnosti   LEGO   stavebnice,   evokovat  

vzpomínky. 

Samotný   slogan   je  umístěn  na   samotném  okraji   vizuálu,   v pravém  horním   rohu,  výrazně  

mimo  zlatý  řez  obrazu. 

Text  navíc  není  příliš  výrazný  – i  přes  využití kontrastní  černé  barvy, kapitálek  a  jednodu-

chého,  bezpatkového  fontu,  je  slogan  vyveden  velmi  malým  písmem  a  v celkovém  vizuálu  

tak  zaniká. 



 

Poměrně  velkou  neznámou  pak  zůstává  jazyk,  kterým  je  slogan  napsán.  Ačkoliv  se  jedná  o  

lokalizovanou  kampaň,  vytvořenou  externí  agenturou  výhradně  pro  německý  trh,  slogan  je  

v angličtině.   Důvodem   může   být zamýšlený   globální   přesah   či   prezentace   společnosti 

LEGO  jako  globální  značky.  Sdělení,  zakódované  v textové  části  komunikátu  tak  ale  díky  

jazykové  bariéře  míjí  většinu  dětského  publika. 

Za  povšimnutí  stojí   také  fakt,  že  slogan  neobsahuje  apel,  který  by  vyzýval  ke  koupi  pro-

duktu – omezuje   se   na   výzvu   k imaginaci.   Lze   jej   tedy   považovat   za   čistě   emotivní,  

s primárním  cílem  budovat  image  značky. 

11.5 Ilustrace  jako  položka  vizuálů 

11.5.1 Symbolika  a  narativní  potence  ilustrace 

11.5.1.1 Charakteristické  rysy  ikonické  narace 

Základní  stavební  složkou   ikonických  částí  vizuálů je  symbolika   jako  prominentní  oblast  

sociální  konstrukce  reality. Sdělení,  ukryté  v grafickém  zpracování  vizuálů je  zakódováno  

v několika  kulturních  symbolech. 

Na   rozdíl   od   literárního   textu   vychází   ikonická   narativní   grafika   z   předpokladu,   že   její  

konzument  má  o  vyprávěném  příběhu  alespoň  základní  rámcovou  znalost  a  je  tedy  schopen  

rozpoznat   analogii   či   parafrázi   a   promítnout   si   do   daného   kulturního   transferu   aktuální  

problematiku. 

„Další  zásadní  rozdíl  mezi  narací  jazykovou  a  ikonickou  spočívá  v tom,  že  ikonická  narace  

je  nelineární.  Ikonický  text  je  možné  začít  číst  od  kteréhokoliv  znaku  textu,  od  kteréhoko-

liv  ikonického  slova  či  kterékoliv  ikonické  věty,  zatímco  jazyková  narace  je  lineární.  Jazy-

kový   text  má  stanovený   svůj  začátek,  průběh  a  konec.   Ikonické   texty  se  proto  vyznačují  

nestabilní,  volnou  syžetovou  výstavbou  – ikonickou  naraci   tvoří  sada  vět  a  kapitol,  které  

lze  číst  v různém  pořadí.  To  komplikuje  čtenářskou  konstrukci  a  interpretaci  fabulační  linie  

vyprávění   (příběhu),   čili   seřazení   informací-motivů  obsažených  v textu  do  časové   řady   a  

kauzální  posloupnosti.  Způsob   typografického  a  výtvarného   řešení   obálky však   tuto   svo-

bodu  obvykle  výrazně  omezuje.“  (Pavelka, 2010, s.156) 

11.5.1.2 Symbolika barev 

Symbolika  barev  se  stává  významným  grafickým  nástrojem  a  koncepčním  prvkem  ve  chví-

li, kdy vstupuje do konstrukce vizuálů. 



 

Intuitivně  lze  předpokládat,  že  symbolika  barev  sehrává  významnou  roli  v konstrukci me-

diovaných   obsahů   ilustrace.   V daném   případě   je klíčovou   barvou   zlatavá   (až   béžová   či  

žlutohnědá,  záleží  na barevných  korekcích  monitoru),  která  je  v ostrém  kontrastu  s  barev-

nými  postavičkami  v barvách  LEGO  kostek. 

„V anticko-křesťanské  kulturní   oblasti   je   symbolika  barev  bohatě   rozpracovaná,   je  velmi  

členitá  a  namnoze  si  protiřečí.  Její  konkrétní  podobu  lze  proto  určit  až  v souvislosti s vý-

znamem   a   symbolikou   ikonických   slov   a   vět   a   v některých   případech   až   v souvislosti 

s významem  jednotlivých  kapitol  anebo  celého  ikonického  textu.“  (Pavelka, 2010, s.157) 

Barevné  kombinace,  užité  při  originální  ilustraci  jednotlivých  charakterů  proto  nemá  příliš  

smysl  rozebírat  – jejich  konkrétní  dominantní  barvy  byly  voleny  tak,  aby  korespondovaly  

s osobnostními  rysy  jednotlivých  postav,  a  k výslednému  dílu  jsou  tedy  irelevantní. 

Klíčová  zůstává  zlatavá  barva  pozadí. 

Svoji obsahovou  a  výtvarnou  hodnotu  má  zlato  v  prvé  řadě  díky  svému  lesku,  který  evoku-

je,  víc  než  u  ostatních  barev,  dojem  záření  a  světla.  Je  sice  kovem  a  nikoli  barvou,  ale  v  

rámci   symboliky  barev   v  křesťanské  kultuře   (ale   i   v  buddhistické   anebo  aztécké  a   incké  

kultuře)   hraje   velký   význam.   Pro   Inky   je   zlatá   symbolem   nejvyššího   božstva.  V  Egyptě  

představuje  Slunce  a  kult  boha  Ra,  zdroj  všeho  života.  Pro  Řeky  je  symbolem  nesmrtelnos-

ti  (Zlaté  rouno).  Připisují  se  mu  nadpozemské,  transcendentní  hodnoty.  Symbolizuje  místo, 

na  kterém  se  zjevuje  to,  co  je  svaté.  Kromě  svého  významu  slunečního  a  božského  lesku,  

má  připomínat  v  užším  křesťanském  smyslu  i  světlo  Nebeského  Jeruzaléma  popsaného  ve  

Starém  zákoně.  Vzácnost  zlata  a  jeho  vysoká  materiální  hodnotě  se  navzájem  podmiňují. 

Zdá  se,  že  symbolika  zlaté  barvy  napříč  všemi  kulturami  odkazuje  k  jakémusi  archetypál-

nímu  centru  života,  středu,  slunci,  ústřednímu  a  nejvyššímu  bodu  hierarchie,  kolem  nějž  se  

architektonicky  tvoří  veškerá  realita. 

V  astrologické  symbolice  odpovídá  zlaté  barvě  Slunce  /  znamení  Lva  jakožto  životodárná,  

vyživující,  pozitivní,  aktivní,  kreativní,  mužská  síla,  představovaná  na  rovině  těla  srdcem,  

archetypálním  centrem  lidského  těla  /  duše. 

11.5.1.3 Symbolika jednotlivých  seriálových  postav 

Postavy,  ilustrované  na jednotlivých  vizuálech  se  zjednodušeně  dají  souhrnně  označit  jako  

popkulturní   symboly   několika   posledních  dekád   západní   společnosti.  Ačkoliv   se   jedná   o  



 

téměř  vždy,  a  v primárních  konotacích  výhradně  animované  postavy,  které   se   staly  hlav-

ními  aktéry  seriálů,  filmů  a  komiksů,  ne  vždy  mezi  sebou  mají  identický  či  pozitivní  vztah. 

Šmoulové – na  obrázku  zastoupeni  pouze  Taťkou  Šmoulou,  Šmoulinkou  a   třemi  dalšími  

Šmouly,  mezi   sebou  mají   vztah   téměř   rodinný.  Společně   tvoří   tým,  který   spolupracuje   a  

překonává  epizodní  problémy,  dohromady  se  brání  proti  společnému  nepříteli,  Gargamelo-

vi. 

V přímém  kontrastu  ke  Šmoulům  jsou  pak  Simpsonovi.  Ti,  ačkoliv  jsou  mezi  sebou  v  pří-
mém  rodinném  vztahu,  ve  většině  epizod  seriálu  funkční  tým  netvoří,  spíše  naopak.  Simp-

sonovi, jakožto  model  dysfunkční  rodiny  řeší  své  problémy  většinou  individuálně  a  sdílejí  

spolu  především  jeden  prostor.  Přes  to,  že  je  jejich  soužití  problematické,  v jádru  se  mají  

rádi  a  dokáží  se  semknout  a  vzájemně  si  pomoci. 

Diametrálně  odlišný  příběh  se  odehrává  na  vizuálu  s ilustrací  Lucky  Luka  a  bratrů  Dal-
tonových.  Jejich  vztah  je  postaven  výhradně  na  vzájemném  konfliktu.  Lucky  Luke  se  jako  

kladný  hlavní  hrdina  a  vzor  dokonalého  muže  se  svými  úhlavními  nepřáteli bratry Dalto-

novými  pravidelně  střetává  a  poráží  je. 

Sourozenecký  vztah  můžeme  v podstatě   najít   i  mezi   hrdiny   další   ilustrace.  Želvy  Ninja, 

tedy Leonardo, Raphael,   Michelangelo   a   Donatello,   tvoří   tým,   který   efektivně   využívá  

svých  rozdílných  vlastností  a  společně  bojuje  proti  skupině  padouchů  v čele  s Trhačem. 

Z tohoto  úhlu  pohledu  velmi  obdobným  způsobem  funguje  i  vztah  Asterixe a Obelixe. Ti, 

ačkoliv   mezi   sebou   příbuzenský   vztah   nemají,   prožívají   všechna svá   nejrůznější dobro-

družství   společně  a  problémy  řeší  právě  díky  synergickému  efektu,  který   jejich  odlišnost  

vytváří.     

Velmi  široká  škála  příběhů  je  vystavěna  také  kolem  Kačera  Donalda a  jeho  synovců,  Du-

líka,  Bubíka  a  Kulíka. Ti,  ačkoliv  v celé  řadě  svých  dobrodružství  nevystupují  společně,  

mezi   sebou  mají   úzký   rodinný   vztah   a   poměrně   neodmyslitelně   k sobě   patří.   Donald   se  

nedá  považovat  za  klasického  kladného  hrdinu,  díky  velkému  množství  špatných  vlastností  

se  stává  jakýmsi  antihrdinou,  všedním  „člověkem“,  který  je  unášen  proudem  událostí.  Jeho  

synovci  jsou  pak  stavěni  do  role  těch  „chytřejších“  a Donalda  i  další  hrdiny  příběhu  často  

aktivně  zachraňují.  Dá  se  tedy  usuzovat,  že  už  jen  prostá  přítomnost  Donalda  i  synovců  na  

jedné  ilustraci  předznamenává  příběh.   



 

Do   jisté   míry   podobně   je   pak   na   tom   i   parta   teenagerů   z městečka   South Park. Čtyři  

chlapci   se   proslavili   díky   absurdním   situacím   i   kontroverznímu   humoru,   ilustrace   tedy  

přímo  svádí  k doplnění  nekorektního  komentáře  a  velmi  snadno  vytváří  emoce. 

Další,  a  výrazně  odlišný  typ  příběhu,  pak  evokuje  vizuál  ilustrující  postavy  Berta  a  Ernieho  

ze seriálu  Sezame,  otevři  se.  Ti  na  sebe  nejčastěji  berou  úlohu  jakýchsi  průvodců,  čímž  se  

vymezují  především  vůči  ostatním  citovaným  dílům. 

Celkově  se   tedy  dá   tvrdit,   že  všechny   ilustrované  postavy   jsou  hlavní  hrdinové,  většinou  

pozitivní.  Svou  úlohu  sehráli  při formování  osobností  masy   lidí   – všech,  kteří   jejich  pří-

běhy   v průběhu   života   sledovali   či   četli.   Už   prostá   přítomnost   těchto   hrdinů   tedy  může  

příjemci,  který  vizuály  dekóduje,  snadno evokovat  příběhy  a  emoce. 

11.5.1.4 Symbolika vrhnutých  stínů 

Součástí  všech  osmi  vizuálů  je  i  lehký  náznak  stínu,  který  všechny  ilustrované  charaktery 

vrhají. 

Na  stín  jako  takový  je  možno  pohlížet  pozitivně  i  negativně.  „Stín  je  nevědomou  součástí  

naší  osobnosti,  kterou  jsme  vytěsnili  a  o  které  obvykle  vůbec  nevíme.  Stín  je  to,  co  sami na 

sobě  nepříjmáme  a  nemáme  rádi,  něco  s  čím  se  nedokážeme  smířit:  naše  "temné  já",  které  

obvykle   obsahuje   naše   agresivní,   nemorální,   egoistické   nebo   pudové   složky,   které   jsme  

vlivem  našich  rodičů  asociovali  s  pocitem  viny. 

Potenciálně  však  může  stín  obsahovat   i  dobré,   instinktivní  nebo  vitalizující  kvality,  které  

jsou  pro  náš  vývoj  žádoucí.  Stínem  gangstera  může  být   třeba  potlačovaný  soucit   a   lítost,  

kterou  si  nechce  připustit,  aby  nebyl  považován  za  slabocha.  Stínem  "hocha  z  nedělní  ško-

ly" jako byl Mirek Dušín, budou  spíše  hrubá  slova  a   "věci  velmi  necudné".  Ocitly   se  ve  

"stínu",  protože  nebyly  přijaty  námi  nebo  těmi,  kdo  nás  vychovávali. (Ografologii.cz) 

Prostým  faktem  pak  zůstává  i  kauzální  vztah  „kde  je  stín,  tam  musí  být  i  světlo“. Ono uva-

žované  světlo  navíc  zřetelně  přichází  do  obrazu  zvenčí,  snadno  se  tedy  dá  uvažovat  o  jeho  

zdroji.  Jedná  se  o  přírodní  záři  slunce,  či  o  umělé  osvětlení?  Vizuál  tak  velmi  rychle  získá-

vá  nový  směr  příběhu. 

11.5.2 Vizuální  podoba  kampaně  LEGO:  Characters v síti  interkulturních  vztahů 

Kampaň  LEGO:  Characters vstupuje  do  řady  komunikačních  vztahů  a  kontextů.  Je  produk-

tem   interkulturní  komunikace  v rámci   jedné   iniciační  kulturní  oblasti,   anticko-křesťanské  



 

kultury,   ale   současně  komunikace  mezi  odlišnými  národními  kulturami,   německou, ame-

rickou  a  českou  kulturou.  Interkulturní  komunikace  probíhala  mezi  časoprostorem,  ve  kte-

rém  originální   literární  dílo  vznikalo, je   tedy  sociálně  kulturním  paradigmatem  svobodné  

společnosti  z Německa a  českým i  globálním tržním  prostředím. 

11.6 Korespondence  mezi  cílovým  publikem,  sloganem  a  vizuály 

Nejstarší citované   umělecké dílo   je poměrně   jednoznačně   Kačer   Donald,   kterého   začal  

Walt  Disney  prezentovat  již  v roce  1934.  Poměrně  jednoduchou  úvahou  lze  tedy  dopočítat,  

že  jestliže  Disneyho cílovou  skupinou  byly  v té  době  děti  – a  pro  zjednodušení   je  možné  

uvažovat,  že  nejstarším  recipientům  bylo  přibližně  patnáct  let  – dnes by se jednalo o senio-

ry  ve  věku  přibližně  85   let.  Příběhy  o  Kačeru  Donaldovi  však  vycházejí  dodnes,  věkové  

rozpětí  cílového  publika  je  tedy  výrazně  širší. 

V kontextu   celé   kampaně,   naopak   nejmladším   dílem   zůstává   South   Park,   který   se   začal  

vysílat  v roce  1997,  a  nové  díly  stále  vznikají,  tudíž  stále  oslavují  nové  publikum. 

Po  zobecnění  lze  ale  říci,  že  většina  citovaných  kulturních  fenoménů  již  má  své  nejslavněj-

ší  období  za  sebou  a  zažila  jej  v mezi roky  1980  až  2000.  Kampaň  LEGO:  Characters  tedy  

cílí  na  lidi,  narozené  přibližně  mezi  roky  1965  a  1990,  tedy  rodiče  ve  věkovém  rozmezí  od  

24   do   39   let.   Studie   německého   deníku  Der   Spiegel,   citovaná   v kapitole   7.2.1.   tvrdí,   že  

typická  německá  rodina  si  pořizuje  první  dítě  v průměru  mezi  27  a  30  lety.  

Kampaň  tak  lze  považovat  za  poměrně  dobře  cílenou. 

Zvláště,   vezmeme-li v úvahu,   že   slogan   „IMAGINE“   se   nesnaží   produkty   společnosti 

LEGO  spontánně  prodávat,  nýbrž  postupně  budovat  image  značky. 

Řada  notoricky   známých  denotátů   celá   kampaně   recipientům  musí   nutně   sama   evokovat  

emoce  a  příběhy,  značka  LEGO  však  sdělení  dává  nový  rozměr.  Ačkoliv  by  se  mohlo  zdát,  

že  na  známých  motivech  téměř  parazituje,  ve  skutečnosti  příběh  přetváří  a  především  vy-

zývá  své  cílové  publikum,  aby  s rekonstrukcí  originálních  příběhů  začalo  spontánně  samo. 

Korespondence  mezi  sloganem  a  ilustracemi  je  tak  poměrně  jasná  a  velmi  výrazná. 

  



 

12 ZÁVĚR 

Práce  analyzovala  prvky německé reklamní  kampaně  LEGO: Characters, a úspěšně inter-

pretovala jejich  význam  v  rámci  této  kampaně.  Odhalila  poměrně  přesnou  korespondenci  

mezi  cílovým  publikem,  obsahem   ilustrací  a   sloganem,  a  velmi   silnou   fixaci  na  příběh   – 

barvou   pozadí,   vrženým   stínem,   vztahem   mezi   jednotlivými   postavami   i   apelem   ve  

své textové  části. 

Díky  své  srozumitelnosti,  jasnému  sdělení  a  snadné  dostupnosti  masových  médií  v  součas-

né  západní  společnosti   (tedy  na  klíčových   trzích  společnosti  LEGO)  se  kampaň  dokázala  

efektivně  i  efektně  rozšířit  mimo  domácí  půdu  a  oslovit  výrazně  širší,  než  původně  zamýš-

lené  publikum. 

Práce  navíc  poukázala  na  zajímavý  kulturní   transfer  mezi   ilustracemi  notoricky  známých  

popkulturních  symbolů  a  propagací  stavebnice  LEGO,  určené  dětskému  spotřebiteli a ná-

zorně  ilustrovala  roli  rodiče  v nákupním  procesu  dětských  hraček. 

Za   silnou   stránku   kampaně   je  možné   považovat   i  množství   variací   vizuálů. Je   extrémně  

nepravděpodobné,  že  mezi  primární  cílovou  skupinou  kampaně  existuje  příjemce  sdělení,  

zcela nezasažený  fenoménem  stavebnice  LEGO  či  některým  z ilustrovaných  příběhů.   

To  samozřejmě  neznamená,  že  by  všichni  příjemci  znali  všechna  citovaná  umělecká  díla  – 

ale pokud  příjemce  sdělení  některý  z ilustrovaných  příběhů  nezná,  s největší  pravděpodob-

ností  to  neznamená,  že  by  komplexní  sdělení  nepochopil,  protože  si  pointu  dokáže  analo-

gicky odvodit z ostatních  vizuálů. 

Rozbor  symboliky,  obsažené  ve  vizuálech,  by  samozřejmě  mohl  jít  dále  a  zaměřit  se  napří-

klad  na  analýzu  kostiček  LEGO  a  jejich  spojovacích  systémů.  Ty  by  se  daly  považovat  za  

analogii   na   atomy  či   buňky;;   je   to  však   symbolika  natolik  vzdálená  primárním  asociacím  

průměrného  recipienta  sdělení,  že  pro  účely  analýzy  reklamní  kampaně  by  podobná  úvaha  

znamenala  poměrně  radikální  odklon  o  smysluplné  práce. 

Ve  své  podstatě  kampaň  především  trefně  poukázala  na  globální  fenomény,  které  se  v naší  

kultuře  vyskytují. 
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14 ÚVOD 

Při  zpracování  rešerše  je  nutné  nejprve  provést  analýzu  zdrojů  a  tak  zajistit  co  největší  re-

levanci   potřebných   podkladů.   Pro   tyto   potřeby   jsem   využil   všechny   dostupné   možnosti  

vyhledávání  v rámci  Univerzity  Tomáše  Bati  ve  Zlíně  i  veřejně  dostupných  internetových  

vyhledávacích  služeb. 

Zdroje  jsou  primárně  v anglickém jazyce,  sekundárně  pak  byly  vyhledávány domácí zdroje 

referencí.  Časová  vymezení  pro  jednotlivé  vyhledávací  termíny  se  liší,  souhrnně  se  však  dá  

definovat jako 1990 až   2014.   Teritoriální   ohraničení   vyhledávacího   území   nebylo   nutné  

využít.  Pokud  to  bylo  možné,  vyhledávací  služby  byly  nastaveny  na  prioritu  prohledávání  

databází   spojených   se   společenskými  vědami   a  humanitními  obory.  Předmětem  vyhledá-

vání  byly  literární  texty  v elektronické  i  tištěné  podobě. 

Cílem  rešerše  bylo  nalézt   relevantní  zdroje  pro  zpracování  daného   tématu.  Jako  primární  

zdroj   teoretických   východisek   práce   byly   využity   knihy   a   další   tituly,   fyzicky   přítomné  

v knihovně  UTB.  Jako  sekundární  zdroj  informací  byly  využity  elektronické  zdroje. 

Klíčová   slova: interkulturní   transfer,   kulturní transfer,  mediální   text,  média,  LEGO, sé-

miotika 



 

15 ZDROJE 

Při  vyhledávání  relevantních  zdrojů  informací  byly  využity  tyto  zdroje: 

1) Vyhledávací  portál  UTB 
http://portal.k.utb.cz/ 
Vyhledávací  systém,  vybudovaný  na  platformě  XERXES,  který  je  využíva-

ný   více   než   40   institucemi   světového   formátu,   převážně   pak   americkými  

univerzitami. 

V rámci  UTB  do  sebe  integruje  tyto  služby: 

a. Katalog knihovny UTB (http://katalog.k.utb.cz) 

Elektronický  katalog  fyzicky  dostupných  zdrojů  univerzitní  knihovny 

b. Digitální  knihovna  DSpace (http://dspace.k.utb.cz/) 

Elektronický  katalog  akademických  prací,   které   byly  vytvořeny   studenty   i  

zaměstnanci  UTB.  Obsahuje  záznamy  od  roku  2006. 

c. Repozitář  publikační  činnosti  UTB (http://publikace.k.utb.cz/)  

Obsahuje  pouze  hodnocené výsledky  vědecké  a  výzkumné  činnosti  na  UTB. 

 

Kromě   interních   zdrojů   univerzity   pracuje   tento   portál   také   přibližně   se  

stovkou  dalších  světových  databází  a  katalogů  vědecké  a  výzkumné  činnos-

ti.  Patří  mezi  ně  například: 

d. EBSCOhost (http://ehis.ebscohost.com) 

Obsahuje dalších  16  poddatabází,  mezi  nimi  i  Academic  Search  Complete,  

jednu z největších   multidisciplinárních   plnotextových   databází.   Obsahuje  

více   než   7900   plnotextových   periodik,   11900   časopisů,   a   více   než   12000  

monografií,  to  vše  od  roku  1887. 

e. Primo Central (http://exlibrisgroup.com)  

Registr,  skládající  se  z primárních  i sekundárních  poskytovatelů  databází. 

f. SCIRUS (http://scirus.com)  
Archiv  více  než  1500  elektronických  dokumentů  z oblasti psychologie, neu-

rovědy,  filozofie,  biologie,  medicíny,  antropologie,  apod.   

g. Emerald Journals (http://emeraldinsight.com)  
Databáze  elektronických  časopisů  vydavatelství  Emerald,  zaměřeno  přede-

vším  na  management,  podnikání,  ekonomiku,  sociální  vědy. 

h. ISI Web of Science (http://webofknowledge.com)  

http://portal.k.utb.cz/
http://katalog.k.utb.cz/
http://dspace.k.utb.cz/
http://publikace.k.utb.cz/
http://exlibrisgroup.com/
http://scirus.com/
http://emeraldinsight.com/
http://webofknowledge.com/


 

Multioborová  bibliografická  databáze  abstraktů  a referenčních  článků  z více  

než  8700  časopisů,  obsahuje  více  než  20  miliónů  záznamů. 

i. Theses.cz 
Český  národní  registr  prací,  integruje  texty  z 37  českých  škol. 

 

Ačkoliv  pro  práci  nejsou  důležité,  XERXES  dokáže  pracovat   také  s   lokál-

ními  zdroji,  jako  jsou  noviny,  či  archiv  městské  knihovny. 

 

2) Vyhledávací  mechanismy  Google 
Vyhledávací   mechanismy Google jsou   jednoznačně   nejpokročilejším   sys-

témem,  který  je  dnes  na  internetu  volně  dostupný.  Jednotlivé  nástroje  se  dělí  

do  více  kategorií  podle  objektu  vyhledávání,  přičemž  algoritmus  doručující  

výsledky  v jednotlivých  kategoriích  je  speciálně  upravený  pro  ještě  větší  re-

levanci  výsledků. 

V zásadě  se  dá  říct,  že  Google  prohledává  všechna  veřejně  dostupná  umís-

tění  na  internetu.  Vzhledem  k objemu  dostupných  dat  a  množství  vyhledá-

vání,  která  systém  Google  denně  provede,  je  relevance  jeho  výsledků  prak-

ticky   nejpřesnějším   dostupným   nástrojem,   a   to   včetně   seřazení   výsledků;;  

není  proto  důvod  využít  pro  tuto  rešerši  jiné  vyhledávací  nástroje. 

a. Google Books 
b. Google Scholar 
c. Google Search 

 
3) Další  internetové  zdroje 

a. Wikipedie.com 
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McQUAIL,  Denis.  Úvod  do  teorie  masové  komunikace.  Vyd.1.  Praha  :  Portál, 1999. 
447 s. ISBN 80-7178-200-9. 

Anotace:  Rozsáhlá   učebnice   základů  masové   komunikace   s   přesahem   do   praxe. Masová  

média   (zvláště   tisk,   televize   a   rozhlas)   mají   v   moderních   společnostech zásadní   a   stále  

vzrůstající  význam.  Jsou  prostředkem  moci,  rozhodujícím zdrojem  výkladů  sociální  reality  

a  představ  o  ní,  klíčem  ke  slávě  a  postavení  a poskytují  v  nemalé  míře  i  zábavu.  Proto  jsou  

masová  média  podrobována  nejen veřejnému  hodnocení  a  regulaci,  ale  stala  se  i  předmě-

tem  teoretických  úvah. Publikace  je  jednou  z  nejoblíbenějších  učebnic  probírajících  všech-

ny  hlavní oblasti  teorie  a  fungování  masových  médií. 

Z  obsahu:  Teorie  médií,  pojmy  a  modely,  masová  komunikace  a  kultura,  mediální struktu-

ry a instituce, produkce mediální  kultury,  účinky  médií  na  jedince  a společnost. 

 

DOUBRAVOVÁ,  Jarmila.   Sémiotika  v   teorii   a  praxi.  Vyd.   2.  Praha   :  Portál,   2008.  

159 s. ISBN 978-80-7367-493-9.  

Anotace:  Se  znaky  se  setkáváme  každý  den:   jako  znak   lze  vnímat  dopravní  značky  a  re-

klamní  poutače,  gesta  a  oblečení   lidí  kolem  nás,  každé  umělecké  dílo  apod.  Znakům  po-

máhá  porozumět   sémiotika   - věda  zabývající   se   znaky  a  zároveň  metoda  užívaná  mnoha  

jinými  vědami.  Zahrnuje  sémantiku,  zabývající  se  vztahem  označování,  syntaktiku,  zkou-

mající  vztahy  mezi  znaky,  a  pragmatiku,  zabývající  se  vztahy  mezi  označením  a  uživate-

lem.  Je  užitečná  pro  každého,  kdo  se  zabývá  komunikací,  ať  je  to  jazykovědec,  psychote-

rapeut,  umělecký  kritik  nebo  reklamní  specialista.  Stručný  úvod  představuje  základní  prin-

cipy oboru  s  důrazem  na  jeho  historický  vývoj  ve  světě  i  u  nás,  rozdílná  pojetí  a  otevřené  

otázky  i  aplikace  v  hudební  teorii,  propagandě  apod. 

 

PAVELKA,  Jiří.  Knižní  obálka  jako  forma  sémiotického  a  interkulturního  transferu  

:  na  příkladu  ilustrace  obálky  knihy  Mcdonaldizace  společnosti. In 66. bulletin Mo-
ravské  galerie  v  Brně.  Brno  :  Moravská  galerie  v  Brně,  2010.  ISBN  978-80-7027-216-
9,  17  s.  2010,  nejde  o  sborník  ale  o  časopis. 

 



 

Anotace:  Objektem  výzkumu  studie  je  knižní  obálka  překladu  anglicky  psané  knihy  ame-

rického  sociologa  G.  Ritzera  The  Mcdonaldization  of  Society  (1993).  Tento  překlad  vydalo  

pražské   nakladatelství   Academia   v   roce   1996   pod   názvem   Mcdonaldizace   společnosti.  

Knihu  přeložila  V.  Topilová,  obálku  navrhla  V.  Fišerová.  Autorem  dominantního  výtvar-

ného  prvku  obálky,   obrazu   v   roli   ilustrace, je  O.Jelen.  Studie   vychází z  předpokladu,   že  

dělení  zprostředkované  knižní  obálkou  má  jednak  podobu  sémiotického  transferu,  který  se  

realizuje  mezi  dvěma  odlišnými  mediálními  texty  - literárním  dílem  a  obálkou  knihy, jed-

nak  interkulturního  transferu,  uskutečňujícího  se  mezi  dvěma  odlišnými  sociálně  kulturní-

mi  časoprostory  - časoprostorem  autora  literárního  díla  a  autora/autorů  obálky.  Cílem  stu-

die  je  odhalit  obsahy,  které  obálka  zprostředkovává  v  diskurzech  chápaných  jako  komuni-

kační  kontexty  a  produkční  systémy.  Studie  reflektuje  danou  problematiku  výběrově  také  

ve  vztahu  k  jiným  obálkám  knihy  G.  Ritzera,  vydané  v  jiných  jazykových  oblastech.  Do-

spívá   k   poznatku,   že   obálka   knihy   jako   nástroj   marketingové   komunikace představuje  

nejen  sémiotický  a  interkulturní  transfer,  ale  také  umělecké  dílo  nabízející  samostatné,  na  

obsahu  literárního  díla  nezávislé,  autonomní  poselství. 

 

OSBOURNE,  Richard.  Teorie  umění.  Vyd.1.  Praha  :  Portál,  2008.  192  s.  ISBN  978-
80-7367-370-3. [kniha] 

Anotace:  Kniha  předkládá  zábavnou  formou  přehled  všech  důležitých  historických   i  sou-

časných  myšlenek   a   teorií,   týkajících   se   umění.   Začíná   od   jeskynních   nástěnných  maleb  

lovců  mamutů,  uvádí  myšlenky  řeckých  klasiků  Platona  a  Aristotela,  mapuje  klasiky  stře-

dověku  a  renesance  (Tomáše  Akvinského,  Giorgia  Vasariho,  Leonarda  da  Vinciho),  probí-

rá  filozofii  estetiky  anglických  racionalistů,  německých  hegeliánů,  zmiňuje  se  o  klasicích  

moderny  a  končí  postmodernou.  Kniha  je  určena  studentům  filozofie,  estetiky,  dějin  umě-

ní,  ale  i  všem  zájemcům  o  teorii  umění. R.  Osborne  je  autorem  dvou  úspěšných  komiksů,  

Sociologie  (Portál,  2002)  a  Filozofie  (Portál,  2006).  D.  Sturgis  přednáší  filozofii  na  univer-

zitě  v  Coloradu.  N.  Turner  působí  jako  úspěšná  ilustrátorka  ve  Skotsku. 

 

ČERNÝ,  Jiří  a  Jan  HOLEŠ.  Sémiotika.  Vyd.  1.  Praha:  Portál,  2004,  363  s.  ISBN  80-
7178-832-5. 

Anotace:  Kniha   vymezuje   obor   sémiotiky   jako   vědy   o   znakových   systémech.  Objasňuje  

základní  pojmy  a  stanoví  předmět  zkoumání,  všímá  si  vývoje  a  metod  studia. Sémiotika  se  



 

především   věnuje   nejdůležitějšímu   typu   znaků,   a   to   znakům   jazykovým.  Kromě   slov   se  

však  člověk  denně  setkává  s   řadou   jiných  znaků   (v  matematice, meteorologii, kartografii 

apod.).  Na  příkladech  je  ukázáno  fungování  těchto  systémů.  Kniha  má  řadu  ilustrací  a  kon-

krétních  příkladů. 

 

PŘIKRYLOVÁ,  Jana  a  Hana  JAHODOVÁ.  Moderní  marketingová  komunikace.  1.  

vyd.  Praha:  Grada,  2010,  303  s.,   [16]  s.  obr.  příl.  Expert  (Grada).  ISBN  978-80-247-
3622-8. 

Anotace:  Publikace  uznávaných  českých  autorek  se  komplexně  věnuje  problematice  mar-

ketingové   komunikace,   představuje   model   komunikačního   mixu   a   jeho   jednotlivé   části,  

přehledně   vysvětluje   související   témata   a   poukazuje   na   trendy   v   oblasti   komunikace   na  

počátku  21.  století.  Je  určena  jak  pracovníkům  komunikačních  agentur,  firemního  marke-

tingu  a  PR,  tak  studentům  vysokých  škol.  V  knize  se  seznámíte  s  cíli a  možnými  strategi-

emi   marketingové   komunikace,   s   tvorbou   komunikačního   mixu,   metodikou   a   bariérami  

stanovování   rozpočtu.   Poznáte   ucelený   proces   integrované   marketingové   komunikace   a  

budete   řešit   také   efektivnost   a   některé   etické   otázky.   Největší   část   publikace   se   věnuje  

osobním   a   neosobním   nástrojům   marketingové   komunikace:   reklamě,   podpoře   prodeje,  

přímému   marketingu,   public   relations,   sponzoringu,   veletrhům   a   výstavám   i   osobnímu  

prodeji.   Následuje   objasnění   specifik   marketingové   komunikace   mezi   firmami   (na   B2B  

trhu)  a  marketingové  komunikace  v  mezinárodním  prostředí.  Poslední  část  knihy  se  zabývá  

marketingovou  komunikací  na  internetu  a  novými  komunikačními  trendy,  jako jsou gueril-

lová  komunikace,  virální  či  mobilní  marketing,  buzzmarketing  a  další.  Součástí  každé  ka-

pitoly   jsou   případové   studie   ilustrující   příklady   řešení  marketingové   komunikace   vybra-

ných  firem  a  v  závěru  naleznete  barevnou  obrazovou  přílohu. 

 

POSPÍŠIL,  Zdeněk.  Sociosémiotika  umělecké  komunikace  :  (česko-slovenská  varian-
ta).  Vyd.1.  Boskovice   /  Prostějov   :  František  Šalé   - Al-bert   /  Muzeum  Prostějovska,  

2005. 228 s. ISBN 80-7326-059-X. 

Anotace:  Kniha  prezentuje  základní  výsledky  komunikativně-sémiotického  výzkumu  umě-

ní,  realizovaného  zejména  od  sedmdesátých  do  devadesátých  let  minulého  století  badatel-

skými   týmy   v   Praze   a   Nitře   (proto   česko-slovenská   varianta).   „Zabývá-li   se   sémiotika  

umění  znakovou  strukturou  uměleckého  díla,  v  níž  hledá   interpret   jeho   význam  a  smysl,  



 

potom  díky   tomu,   že   je  znakovost  nadána   sociálním  obsahem   i   sociální  vazbou   /funkcí/,  

lze  legitimně  uvažovat  o  sociosémiotice,  která  je  sociologií  fungování  této  znakové  struk-

tury  ve  společnosti. 
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DOUBRAVOVÁ,  Jarmila.   Sémiotika  v   teorii   a  praxi.  Vyd.   2.  Praha   :  Portál, 2008. 
159 s. ISBN 978-80-7367-493-9. 

Jednou z nejdůležitějších  oblastí,  nutných  pro  komplexní  pochopení  problematiky  analýzy  

obsažené  v této  práci  se  ukázala  být  právě  sémiotika.  Kniha  Jarmily  Doubravové  Sémioti-

ka v teorii  a  praxi  se  ukázala  být  ideálním  kompromisem  – postupně  přehledně  vysvětluje  

jednotlivé  aspekty  sémiotické  analýzy  a  základů  sémiotiky  obecně.  Doubravová  postupuje  

systematicky  a  na  konkrétních  příkladech  dokáže  skvěle  ilustrovat  danou  problematiku. 

Bližšímu  pochopení  souvislostí  nahrává  i  zasazování  komentářů  do  historických  kontextů  a  

citace   další   literatury.   Doubravová   navíc   zbytečně   neužívá   odborné   termíny   tam,   kde  

nejsou  potřeba;;  problematika  je  tak  mnohem  otevření  i  pro  laiky. 

Popsanými tématy  jsou  kromě  sémiotiky  samotné  také  kódy  a  systémy  a  jejich  přiřazování,  

teorie   ostenze,   teorie   symbolu,   zasazení   sémiotiky   do   českých   historických   a   geografic-

kých  souvislostí  a  rovněž  praktické  užití  sémiotiky,  tedy  persuazivní  komunikace,  notace,  

neverbální  komunikace,  interpersonální  hypotézy  a  artefakty. 

Pro  pochopení   problematiky   sémiotiky   se   pro  mě  kníha   od   Jarmily  Doubravové   ukázala  

být  naprosto  stěžejní. 

MCQUAIL,  Denis.  Úvod  do  teorie  masové  komunikace.  Vyd.  4.  rozš.  a  přeprac.  Pře-
klad Hana Antonínová.  Praha:  Portál,  2009,  639  s.  ISBN  978-807-3675-745. 

McQuailův   Úvod   do   teorie   masové   komunikace patří   do   „zlatého   fondu“  marketingové  

komunikace – obsahuje  prakticky  všechno  důležité  z daného  oboru.  Od  základních  pouček,  

které  jsou  potřebné  pro  pochopení  funkce  a  významu  mezilidské  komunikace  až  po  specia-

lizaci  na  masovou  komunikaci  a  média. 

V podstatě   se   jedná   o   klasickou   učebnici,   vyhotovenou   ve   stylu   encyklopedie.  Obsahuje  

všechna  základní  pravidla  a  slouží  jako  kvalitní  základ  pro  další  rozvíjení  znalostí  v  oboru  

komunikace  a  médií. 

Jedná  se  o  moderně  psanou  knihu,  ve  které  je  vše  velice  logicky  popsáno  tak,  aby  čtenář  

mohl  dohledat  potřebné  informace  v  co  nejkratším  čase  a  vše  jednoduše  pochopil.   

Tato  kniha  reprezentuje  extrakt  všech  důležitých poznatků  z oblasti komunikace, pro reali-

zaci  podobné  práce  je  tedy  neocenitelná. 



 

ZÁVĚR 

Cílem  rešerše  bylo  vytvořit  dostatečný  teoretický  základ  pro  hlubší  rozpracování  tématu  a  

zkoumané  látky.  Díky  využití  vyhledávacích  systému  se  podařilo  najít  dostatek   literatury, 

které  lze  použít  jak  v  rámci  teoretické  části,  tak  v rámci  praktické  analýzy.  Zejména  v  ob-

lasti  sémiotiky  a  výkladu  znaků  existuje  řada  lokalizovaných  i  zahraničních  zdrojů. 

Některé   z   vyhledaných  knih   byly   pro   účely   práce   použity   a   poskytly   cenné   podklady.   Z  

oboru  sémiotiky   je   to  zejména  kniha  Jarmily  Doubravové,  z oboru marketingu publikace 

Denise McQuaila,  která  nabídla  pevnou  oporu  v zásadních  otázkách  komunikace. 

Pro  účely   rešerší   se   jeví   jako  vhodnější   systémy  určené  přímo  pro  vyhledávání  knih a v 

knihovnách,  tedy  Xerxes  a  systém  knihovny  UTB. 

 

 



 

PŘÍLOHA  P  I:    

  



 

PŘÍLOHA  P  I:   


