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Reklamní texty se v současné době relativně často stávají předmětem 
filologického zkoumání, a to jak texty psané, tak i mluvené, mnohdy 
v kombinaci se složkou hudební a výtvarnou. 

G. Očenášová si zvolila jako svůj přístup к reklamním textům hledisko 
kodifikace v regionálním tisku. Při své analýze se sice opřela o definici reklamy 
K. Šebesty a o časopisecký článek M. Pravdové, avšak mezi reklamní texty 
zahrnula také politickou agitaci (s. 88) a oznámení (s.37, 60). To je příliš široké 
pojetí, které neodpovídá vymezení reklamy na s. 13. 

Po krátké úvodní části týkající se převážně regionálního tisku se 
diplomantka dostala к těžišti své práce, tj. к popisu chyb, které ve sledovaném 
tisku zjistila. Bohužel nemohu považovat za šťastné řešení to, že diplomantka 
postupovala zcela mechanicky podle jednotlivých kapitol, jak za sebou 
v Pravidlech českého pravopisu následují. To znamená: nejdříve citovala 
poměrně obsáhlou partii z Pravidel týkající se určitého jevu, aby pak stručně 
dodala, že se v reklamních textech v tomto jevu chybuje minimálně, někdy 
uvedla jeden příklad, jindy příkladů více. Např. celá s. 30 obsahuje pouze citace 
z Pravidel, na s.31 pak jsou tři řádky o střídání dlouhých a krátkých samohlásek 
v reklamě! Citování z Pravidel je mnohdy naprosto nefunkční. Zájem měl být 
soustředěn především na samotné chyby, na jejich analýzu. V případě na s. 47 
mohlo být uvedeno přímo dvojí možné správné řešení. 

Je zcela pochopitelné, že největší množství chyb se objevuje při psaní 
čárky ve větě jednoduché a v souvětí. Tam bych očekávala citlivější analýzu (s. 
52 nejasné případy), jednotlivé jevy lépe roztříděné a uspořádané. Pouhý výčet 
nestačí. Pro správné užívání interpunkce nestačí jen znát poučky, aleje třeba mít 
na zřeteli i syntaktickou stavbu textových jednotek. Mnohdy nejde jen o 
zapomenuté čárky. 

Diplomantka prokázala, že se dovede kultivovaně vyjadřovat. Pouze bych 
ji chtěla upozornit, aby zvažovala, kdy je slovo problém vhodné. Někdy jde o 
docela triviální záležitosti (s.43, 45). V případě chybného užití aby jste (s.44) je 
žádoucí jev blíže vysvětlit. 

Posuzovaná diplomová práce je napsaná pečlivě, bez pravopisných chyb. 
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