
OPONENTSKÝ POSUDEK Bc práce PRO: Martinu Budínovou „PSYCHOLOGIE 
REKLAMY A MOŽNOSTI MANIPULACE VE VIZUÁLNÍM SDĚLENÍ SOUČASNÉ 
KULTURY“ 

I. Obsahová stránka práce 
 

Martina Budínová si vybrala velmi aktuální a zajímavé téma. Z mého pohledu ho ale nepochopila a 
tím pádem uchopila za špatný konec. Problém spočívá na samém počátku práce, kdy autorka slovní 
spojení „psychologie reklamy“ chybně interpretuje jen jako jednu z manipulačních strategií reklamy 
nebo jako marketingovou strategii (str. 16). Psychologii reklamy je ale třeba chápat v obecnějším 
pojetí (také neutrálně), a to jako oblast psychologie, která se zabývá působením reklamy na diváka 
(kdy, jak, na koho, v čem reklama působí, co s lidmi dělá?), zabývá se reklamními strategiemi (jak to 
reklama dělá?) a zkoumá manipulaci reklamy s divákem (kdy a proč lidé u reklamy přestávají 
myslet?). To že reklama využívá určitých psychologických metod k ovlivňování diváka, ale 
neznamená, že se jedná o psychologii reklamy, ale o psychologii v reklamě! 
 
Na druhé straně, označení „Psychologie reklamy“ se používá pro publikace, které radí, jak vytvořit 
funkční a zacílenou reklamu, jedná se o pochybné příručky učebnicového charakteru. Autorka tyto 
strategie ve své práci popisuje a kritizuje. Pokud autorka vychází z tohoto kontextu, pak by bylo 
vhodné, aby na začátku své práce pojetí hlavního tématu vymezila. 
 
Na konci kapitol uvádí autorka zajímavé ukázky nebo informace (str. 15 - 16, str. 18), uvádí také řadu 
citací z článků, ale bez toho, že by vysvětlila, jakou mají návaznost na předchozí text, nebo aby je 
okomentovala. Práce je tak nelogická a smysl textu se ztrácí. Navíc je práce z větší části poslepována 
právě z různých citací a převzatých textů různých autorů a je jen velmi málo samotným dílem autorky 
(viz str. 18 – 49). 
 
Práci chybí aplikace do praxe (třeba jen návrh na pedagogické zpracování), nebo výzkumná sonda pro 
tento typ prací typická. Nebo jen úvaha nad tím, jak s reklamou ve výchovně vzdělávacím procesu - 
například ve výtvarné výchově - pracovat. 
 

II.  Formální stránka práce 
Práce je členěná do celkem logických kapitol, ale text uvnitř je nesourodý a čtenář často ztrácí 
přehled, o čem vlastně čte. Práce je slepena z citací: 31 stran textu proti asi 13 skutečně psaných 
autorkou. 
 

III.  Hodnocení: práci Martiny Budínové doporučuji k obhajobě. 
 
IV.    Otázky k obhajobě: 

a) Autorka zapracuje zajímavé ukázky a citace řádně do textu své práce (okomentuje je a vysvětlí 
proč je tam zařadila) a přepracování přinese k obhajobě. 
b) Autorka navrhne alespoň tři možnosti, jak by se její téma dalo využít při práci s dětmi, formuluje, 
co a jak se žáci naučí – jak v rovině znalosti, tak dovednosti.  
c) Autorka vybere dvě konkrétní reklamy, které budou využívat odlišných strategií (banální vs. 
umělecká reklama). Seznámí komisi s jejich autory, pojmenuje záměry reklam a popíše výtvarné 
strategie, kterých k tomu reklamy využívají. 

 

V Praze dne 10.5.2010       Lucie Hajdušková 

 

 


