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             Studentka Martina Budínová ve své bakalářské práci na téma „Psychologie reklamy a 
možnosti manipulace ve vizuálním sdělení současné kultury“ představuje poměrně 
rozsáhlou a specifickou oblast dnešního světa. Celý text diplomantka zpracovala jako systematicky 
ucelenou,  teoreticky podloženou a obsahově velmi kvalitní sondu do této oblasti. Samotný problém 
pojala s intenzivním zájmem a soustředěným vhledem, který podložila studiem velkého množství 
odborných textů a prokázala tím, že je velice fundovaně schopna nahlížet na vymezené téma a přinést 
o něm komplexní zprávu. Své téma pojala jako záležitost odborně-populárního charakteru s řadou 
možných rozšíření s možností v započaté práci pokračovat. Martina se věnovala tomuto tématu 
intenzivně, jak po stránce výběru a orientace v odborných pramenech, tak coby konzultující studentka. 
Obsahová uchopenost a koncepční řešení problému je patrné, formální a grafická stránka práce je 
zvládnuta ve všech aspektech. 
             Práce je uchopena ve všech čtrnácti částech, do kterých je ve své koncepci rozdělena. Část 
teoretická se věnuje problému reklamy jako prostoru pro manipulaci a možnými způsoby jeho 
interpretování i možnostem sociálně-pedagogického zpřístupňování a interpretaci reklamní produkce. 
Promyšlená koncepce a schopnost samostatného soustředěného přemýšlení i v sociokulturních 
souvislostech dává diplomantce výborný předpoklad pro výstavbu přesně definovaného 
manipulačního prostoru, ve kterém nabízí mimo jiné také pohled na některé vybrané problémy, jako 
například reklama v současném světě, vliv reklamy na současnou populaci nebo postmoderní člověk 
v dnešním světě. Velmi oceňuji snahu autorky nahlížet tento vymezený problém i z hlediska 
filosofických pohledů, konkrétně v kapitole o postmoderní společnosti a krizi autority. Množství 
dalších otevřených oblastí, které vzhledem k omezenému rozsahu bakalářského textu nelze podrobněji 
rozpracovat a které latentně z práce vyplývají, je možné v budoucnu rozpracovat a uchopit jako nový, 
přínosný koncept i jako podněty pro vhodné aplikace problému například do výuky výtvarné výchovy. 
Doporučuji proto Martině, aby v další své práci – v magisterském studijním programu - pokračovala a 
hledala další možnosti, které je možno definovat a zpřístupnit například v rámci filosofického nebo 
výtvarného myšlení. 
             Studentka Martina Budínová dle mého názoru splnila zadání své práce o reklamě a 
možnostech manipulace ve vizuálním sdělení současné kultury a projevila tím nejen zájem o téma, ale 
i odbornou erudici v dané problematice. Oceňuji nejen schopnost sebereflexe při konzultování tématu, 
ale také pravidelnost, poctivost a výdrž, se kterou Martina konzultovala a přicházela s novými a 
teoreticky stále podloženějšími poznámkami a impulsy pro řešení tématu. Celou práci hodnotím jako 
výtečnou a komplexní. 
              
            
Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.  
 
 
                                                                                                                  PhDr. Jan Šmíd, PhD. 
 
 
V Praze dne 18. dubna 2010 


