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      Za základní téma diplomové práce L. Kleprlíkové lze bezesporu považovat 
tematizaci marketingu jako procesu zprostředkování, jednak ve vztahu k reklamě a 
medialitě  jako institucionálnímu, sociálně definovanému rámci komunikačního 
jednání, a dále, sekundárně, ve vztahu k systémům hodnot: či lépe řečeno, 
k postupům ( instrumentům) hodnocení. Na úvod je třeba říci, že L. Kleperlíková 
odvedla velký kus práce na propojení jinak separátních témat, ve většině případů 
zdařile a konsekventně ke zvolenému cíli práce. Z tohoto pohledu: poměr mezi 
zadáním práce, postupem argumentace, selekcí témat a zhodnocení závěrů je za 
stěžení možné považovat především druhou a třetí kapitolu textu. Z nich pak zřetelný 
přínos prokazují především části 4.3. Médium jako instituce a 4.5. Média a význam. 

Je jen škoda, že obě zdařilé podkapitoly nejsou více rozvedené, pokrývají totiž str. 27-
28, resp., 31-32, a protože se jedná o nadějný pokus rozšířit stereotypy o mediích, 
mohly být obsažnější. Nicméně toto není námitka vůči diplomové eseji jako takové, 
ale spíše doporučení pro obsažnější doložení, podklady, k výše uvedenému.
V souvislosti s vymezováním pojmu marketingu, řekněme k obecné problematice 
médií je velmi dobře pochopena a objasněna role ekonomiky symbolického kapitálu, 
kde marketing funguje jako instrument řízené spotřeby. (viz. s.43) Taktéž je třeba 
zmínit systém přiřazování hodnot k nabízeným produktům, neboť otevírají prostor 
pro systémy mediace jako disponování a distribuci symbolického vlastnictví. Nicméně 
L. Kleprlíková správně zdůrazňuje výchozí princip, totiž, že marketing zprostředkovává 
již zprostředkované. Na účinku marketingu se tak projevuje efekt dvojí symbolizace.

     Speciálním tématem je pak reklama a medialita na úrovni myšlení, tedy 
předpoklady určitého reflexivního monitorování (viz Giddens) samotného procesu 
zprostředkování, ať už produktů symbolů, reklamních zkratek atp.: byť jsou 
v závěrečné části diplomové práce spojovány s odkazem na strukturu zážitků, tedy 
odkazují spíše k jisté formě materializace již uplatňovaných reflexivních postupů na 
rovině prožívání. Obecně lze říci, že využívaný Baudrillardův popis systému objektů a 
ekonomického plánování je zde ovšem zcela na místě. Reklama totiž může fungovat 
jako vlivný rituál zprostředkování. (viz. s. 50).

Diplomovou práci L. Kleperlíkové považuji za velmi zdařilou a doporučuji k obhajobě.

Vzhledem k rozsahu tématu, text by měl být na některých místech obsažnější (viz 
výše), to je moje jediná závažnější výtka, navrhuji hodnoceni: velmi dobře.
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