
Posudek bakalářské práce Adély Jarošové „Regulace reklamy“ 

 

Adéla Jarošová si pro svou bakalářskou práci zvolila aktuální téma, které je zvláště 

v zahraniční literatuře poměrně frekventované. Z pozice vedoucího práce bych především 

rád zmínil, že autorka během téměř dvouleté společné práce udělala významný posun, ať 

už jde o jazykový projev, uchopení studované problematiky či chápání mediální 

problematiky. Její práce sice vykazovala určité výkyvy pokud jde o pozornost, kterou 

věnovala psaní a revizím jednotlivých kapitol, ale oceňuji, že začala s relativně velkým 

předstihem, což poskytlo jistý prostor pro vývoj. To se projevilo především v teoretické 

části práce, která doznala zásadních změn a postupem času i jistou kritickou perspektivu. 

Na empirickou část bohužel tolik času nezbylo, což je patrné z rozsahu jednotlivých částí, 

ale i z úrovně předkládané analýzy empirického materiálu.  

Celkově mám za to, že je práce relativně přehledně strukturovaná a že autorka 

věnovala přiměřenou pozornost formální stránce věci. Pokud jde o teoretickou část, 

autorka ji pojala poměrně ambiciózně a celkem dobře zmapovala systém regulace 

reklamy v České republice, přičemž diskutuje jak samoregulaci, tak i státní regulaci. U 

obhajoby by však ještě mohla zmínit i některé zásadnější kritiky a nevýhody 

samoregulace, než jsou ty, které zmiňuje ve své práci. Například by se mohla zamyslet 

nad otázkou limitů kritičnosti Rady pro reklamu vzhledem ke zdrojům jejího financování. 

Jedním z významných limitů práce je samozřejmě absence genderové perspektivy 

v podkapitole věnované ženám a reklamě, ale odpovídající zvládnutí této problematiky 

bylo pro autorku, která se genderu během svého studia nevěnovala, v dané situaci asi 

nerealistické. 

V porovnání s teoretickou částí je empirická část pouze náznakem výzkumu. 

Analýza je intuitivní a nevychází z jasně formulované metodologie. Jednotlivé analýzy se 

velmi liší pokud jde o rozsah analyzovaného materiálu a výběr analyzovaných reklam je 

víceméně náhodný, což autorka implicitně sama připouští v závěru. Takovýto „výzkum“ 

pochopitelně nemohl pomoci zodpovědět ani jednu z otázek položených v úvodu a 

autorčin závěr, že podle jejího názoru regulace nijak zvlášť neomezuje kreativitu u 

reklamy, nemá oporu v analýze. Ta je v podstatě na úrovni průměrné seminární práce. 

Vzhledem ke zmíněným skutečnostem a omezením odvedla Adéla Jarošová 

celkově průměrnou práci. Nicméně mám za to, že práce splňuje požadavky kladené na 

bakalářskou práci a navrhuji počet bodů 28. 
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