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kulturně hodnotového řádu

Práce pojednává o tom, jak marketing uděluje význam reklamovaným 

produktům. A zároveň se snaží ukázat, že marketing pomáhá 

vlastníkovi ekonomického či jiného kapitálu působit na jedince, aby 

měnil své preference ve prospěch toho, co vlastník nabízí. 

Hodnocení výběru tématu (a drobná úvaha nad „dobou marketingovou“)

Téma, které si autorka vybrala, je zajímavé i aktuální. Jeho 

naléhavost zdůrazňují podle mínění autora posudku následující řádky:

dobře směřovaný marketing na danou cílovou skupinu bere jedinci (a 

ten je vždy součástí nějaké cílové skupiny) jednu ze základních 

lidských svobod – možnost volby. „Marketingoví mágové“ a jejich 

přesvědčovací schopnosti umí totiž odhalit slabiny jednotlivce a 

prostřednictvím marketingové komunikace změnit jeho preference. I 

proto současná „doba marketingová“ může být předzvěstí nové totality. 

Ve své knize Ubavit se k smrti takovou vizi nastiňuje Neil Postman, 

když porovnává román 1984 George Orwella s představou Aldouse

Huxleyho, již nastínil v knize Konec civilizace. Postman se stejně 

jako autor posudku přiklání k názoru, že lidé si svého diktátora 

zamilují a technologie, které podvracejí jejich schopnost přemýšlet, 

začnou zbožňovat. Zatímco se Orwell obával těch, kteří zakážou číst, 

Huxley varoval před těmi, kteří poskytnou člověku tolik informací, 

že nás to povede k pasivitě a „pravda se utopí v bezvýznamnosti“. A 

není právě všudypřítomný marketing, s jeho nejviditelnějším 

předvojem – reklamou, důkazem, který dává Huxleymu za pravdu?  

Hodnocení formální stránky práce

Jako oponent práce mohu napsat, že uspořádání jednotlivých sekcí

textu je přehledné a logické. Práce je po uvedení do problematiky 

formálně rozčleněna do šesti základních výkladových částí, které 

jsou dále vnitřně systematicky členěny, a shrnujícího závěru.

Přítomnost všech výkladových kapitol je účelná a v souboru tvoří 

relativně vyvážený celek.



Rovněž nakládání s poznámkovým aparátem odpovídá požadavkům, které 

jsou na diplomovou práci kladeny. Dostatečný je i seznam pramenů, z 

nichž autorka vcelku korektně cituje. Škoda jen, že v seznamu 

literatury jsou zásadně zastoupeni teoretici médií, snad s výjimkou 

Phillipa Kotlera a částečně Jana Kellera. Marketing je totiž, ve své 

komplexnosti, ryze praktický. 

Problematická je však jazyková úroveň textu. Autorka se ztrácí 

v odborných výrazech či tvrzeních, které mají zřejmě vyvolat zdání 

odbornosti. Jak třeba rozumět následující větě, která se objevuje 

hned v abstraktu a je určující pro směřování práce?: „…Pojednává 

o procesech marketingového zvýznamňování reklamovaných produktů na 

základě teoretických koncepcí médií a zprostředkování, které se 

odehrávají ve společnosti…“, anebo …Na úrovni implicitní linie 

procesu medializace, do dané struktury implementujeme… (str. 50). 

Doporučoval bych tedy autorce používat kratší srozumitelnější věty a 

méně cizích slov.  

Hodnocení obsahové stránky práce

Práce Lucie Kleprlíkové má převážně popisný charakter a poněkud v ní 

chybí jednotící linka. Ačkoliv autorka formuluje na začátku práce 

hned tři ústřední otázky, hledání odpovědí na ně se rozmělňuje 

v teoretických koncepcích. Vzhledem k tomu, že jde diplomovou práci, 

tak se mi hlavní záměr práce, jímž je „popsat procesy marketingového 

zvýznamňování reklamních produktů na základě teoretických koncepcí 

médií“ (str. 58), jeví jako málo ambiciózní. Domnívám se, že by bylo 

vhodné zařadit do práce i praktičtější přesah (například by bylo

možné referovat o některých marketingových kampaních, kterým se

podařilo zkreslením, zamlčením či jinými manipulativními technikami 

ovlivnit veřejné mínění nebo určitou cílovou skupinu). Zároveň 

v práci postrádám představení marketingového mixu jako důležitého 

vhledu do problematiky. 

I přes výše uvedené námitky je zřejmé, že Lucie Kleprlíková 

splnila formální náležitosti, jež jsou na diplomovou práci kladeny. 

Po celkovém zhodnocení tedy doporučuji předloženou práci k obhajobě 

a v případě její obhajoby navrhuji její hodnocení stupněm „velmi 

dobře“ při počtu kreditů 27.



V Praze dne 20. 01. 2010 Mgr. Filip Poštulka




