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SOCIÁLNÍ REKLAMA 
 
 
Sbírka grafického designu je členěna na jednotlivé kolekce buď podle typu sdělovacího útvaru (pohlednice, samolep-
ky, plakáty, knihy, časopisy atd.), nebo jen speciálně podle typu sdělovaného obsahu (telefonní seznamy, jízdní řády, 
vstupenky, jízdenky apod.). K těm druhým patří i kolekce sociální reklamy.  
 
Komerční reklama patří dnes k nejvýraznějším fenoménům grafického designu, má množství negativních funkcí a 
zahlcuje vizuální prostor nicotnými i zavádějícími informacemi. Komerční reklama také silně podporuje konzumeristic-
ký životní styl, který má řadu různě škodlivých rovin. Jestliže ji nelze dostatečně regulovat, je nezbytné se snažit ji 
alespoň částečně komunikačně vyvážit. K tomu slouží sociální reklama, jejímž zadavatelem by měly být nekomerční 
instituce, zejména stát, obce, občanská sdružení, vzdělávací zařízení ad. Na úplné vyvážení nemají dostatek finanč-
ních prostředků, a kdyby měly, způsobilo by to silnou nevoli komerčních subjektů a nepochybně i účinné protiakce. 
 
Jestliže není reálné, aby byla sociální reklama příliš rozšířena, je dobré pečovat alespoň o její kvalitu. Má dvě roviny – 
styl a funkčnost. Z komerční oblasti je známo, že reklama, která vyhrává stylové soutěže, je málo účinná. Grafici si 
naopak stěžují na to, že pokud chce zadavatel účinně komunikovat s veřejností, nutí je do primitivních metod a odmítá 
výtvarně vyhraněné návrhy. Proto je zajímavé sledovat u sociální reklamy obě kvalitativní roviny. Většina muzeí, která 
vytvářejí sbírky grafického designu, sledují bohužel převážně jen stylové kvality. Inteligentní sociální reklama musí 
splňovat všechny: čitelnost, srozumitelnost i estetiku. 
 
Akvizice sociální reklamy v našem muzeu souvisí s mnoha dalšími aktivitami. Jde jednak o testování funkčnosti v 
laboratoři, ale také o výzkum v terénu, který se snaží dokumentovat další okolnosti tohoto typu veřejné komunikace. 
Je zajímavé sledovat odezvy veřejnosti u některých sociálně zaměřených reklamních kampaní. 
 
Po technické stránce se v našem muzeu liší akvizice sociální reklamy od ostatních oblastí grafického designu. V této 
kolekci je méně kladen důraz na sběr původních tisků, elektronické formy se zde více střídají s klasickými. Při popisu 
sbírkových předmětů ale trváme na hledání skutečného autorství (grafik, fotograf ad.), název reklamního studia nebo 
agentury bude pro nás vždy představovat jen málo vypovídající doplňkovou informaci. Jestliže se totiž u některých 
audiovizuálních produktů uvádějí i přesná jména pomocného personálu, není důvod v autorství reklamy mlžit, vede to 
jen ke  ztrátě osobní odpovědnosti za produkt. 
 
Ze studijních důvodů jsme přikročili k dalšímu tematickému dělení, které je ale třeba vnímat jako poměrně relativní a 
tedy jen pomocné. Třídí celou oblast sociální reklamy podle specifických obsahů: etika, ekologie, zdraví, životní styl, 
demokracie, rasismus, duchovní život, vzdělávání. Je zřejmé, že se některé obsahy vzájemně prolínají. Následují 
ukázky ze sbírkové kolekce. Mnohé ponecháváme bez komentáře a jakéhokoliv popisu. 
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