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Posudek bakalářské práce 

autor práce: Hana Vejborná (sociologie a sociální politika, ISS FSV UK) 

název práce: „Nemyslíš – zaplatíš!“: Konkrétní příklad sociální reklamní kampaně jako jednoho 

z možných řešení společenských problémů. 

 

Stručná charakteristika práce a tématu 

Bakalářská práce Hany Vejborné reflektuje aktuální a dosud stále běžící reklamní kampaň „Nemyslíš – 

zaplatíš!“, která nese specifické aspekty, kterými se v práci zabývá. Jde o sociální marketing, který má 

více než komerční reklamy měnit postoje, hodnoty a chování jak jedinců, tak často celé společnosti či 

konkrétních skupin. Dalším specifikem je sociálně-politická dimenze dopravní bezpečnosti, také to, že 

zadavatelem bylo ministerstvo a šlo (jde) o nejdražší reklamní kampaň financovanou státní institucí. 

Práce také rozvětvenost tohoto problému reflektuje ve svém interdisciplinárním přístupu, kterého se 

účastní i různé výzkumné metody a poznatky. 

 

Zhodnocení práce 

Na práci je nutné především vyzdvihnout její důsledný, srozumitelný a smysluplný interdisciplinární 

přístup sahající od sociální politiky, přes marketingovou komunikaci a mediální studia, až po sociologii 

a sociální psychologii. Tato mnohovrstevnastost přístupu je patrná i v kombinování výzkumných 

přístupů od práce s odbornou literaturou, přes analýzu sociálně-politických textů, obsahovou analýzu 

mediálních textů, až po ohniskové skupiny. 

 Práce je logicky strukturovaná, v teoretické části dostatečně obsáhle a pregnantně se zabývá 

vstupními problémy: dopravní bezpečnosti a formou sociálního marketingu. V empirické pak 

představuje v analýze dvou focus groups pohled členů a členek cílové skupiny na tuto kampaň a 

reflexi její účinnosti. Zpracování, analýzu a interpretaci výsledků hodnotím jako dobře zvládnutou. 

Práce umožňuje také státním orgánům prostor pro reflexi jejich konání. 

Práce také stojí na velkém množství relevantní literatury, se kterou autorka správně pracuje, 

také správně cituje z výzkumných transkriptů.  

Po jazykové stránce je práce v pořádku, je srozumitelná a psaná odborným jazykem. Občas, 

především u přímých citací je možno najít drobné chyby v typografii (chybějící tečky, nebo naopak 

mezery atp.).  

 

Ke zpracování bakalářského tématu a práce přistupovala Hana Vejborná velice zodpovědně a 

s velkým respektem jak k oblasti sociálního marketingu, tak k tématu dopravní nehodovosti a 

především pak k výzkumné metodě ohniskových skupin. Nutno podotknout, že často zbytečně, 

jelikož její práci hodnotím jako více než vzornou a pečlivou.  

 

Stanovisko 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. Při obhajobě by se autorka mohla například 

vyjádřit k tomu, jakým způsobem by dále rozpracovávala toto téma, či jaké další výzkumné aktivity by 

navrhla (jak naznačuje v posledním odstavci). 

 

         

V Praze dne 7. 6. 2010       Mgr. Zdeněk Sloboda 

 


