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posudek na bakalářskou práci 

Adély Jarošové 

„Regulace reklamy“ 

 

Výběr tématu 

 Fenomén reklamy se stal neodmyslitelnou součástí života současného západního světa. 

Bez reklamy a dalších forem marketingových komunikací si nelze představit fungování tržní 

ekonomiky. Reklamní působení ovlivňuje myšlení a chování jednotlivců i velkých sociálních 

skupin. Nejde přitom jen o rozhodovací procesy při nákupních aktivitách; reklama má 

schopnost měnit a utvářet hodnotový systém jednotlivců i společenských skupin (tzv. 

„cílových skupin“), a to dnes již v globálním měřítku. 

 Je samozřejmé, že tyto procesy jsou často spojeny též s projevy nežádoucími, k nimž 

patří mj. např. záměrné generování nesmyslných potřeb, vedoucích k nadspotřebě (a tudíž k 

plýtvání zdroji a vytváření zbytečného odpadu – tedy ekologicky nežádoucím jevům),  

orientování lidí na materiální hodnoty (či pseudohodnoty), zplošťování lidského života, 

redukování smyslu bytí na konzumaci a život v materiální úrovni atd. 

 Reklama je velmi účinný (a potenciálně výjimečně nebezpečný)  nástroj  ovládání lidí. 

Jeho zneužívání mnohými průmyslovými a obchodními společnostmi, jakož i dalšími 

subjekty, je již dostatečně známo. Na obranu před nežádoucím působením reklamy se 

vyvinuly ve světě (od počátku devadesátých let minulého století postupně i ve střední a 

východní Evropě) prostředky, mechanismy a instituce, které mají k dispozici různé formy 

regulace působení reklamních aktivit. 

 Možnosti regulace reklamy a jejich využívání v praxi je nesmírně důležité a aktuální 

téma, v ČR navíc i proto, že v této oblasti máme oproti západnímu světu stále ještě jisté 

zpoždění. Považuji proto za záslužné, že se zpracování tohoto tématu autorka ujala.  
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Obsah práce 

 Práce sama po obsahové stránce podle mého názoru v zásadě splňuje nároky kladené 

na bakalářskou práci studenta univerzitního zaměření. Problematika je postižena v širších 

souvislostech, autorka podává stručný popis historie a funkcí reklamy. Poté se již věnuje 

konkrétně problematice regulace, zprvu v historické a teoretické poloze, v „empirické části“ 

pak rozebírá tři modelové případy porušení etických zásad reklamy – reklamy na značky 

Fidorka, Hubabuba a Nokia.  

 V textu jsem nikde nenarazil na základní věcné chyby.  

 Autorka ve svém díle prokázala solidní znalost dostupné odborné literatury a pramenů 

a schopnost práce s nimi. Text je doplněn poměrně rozsáhlými přílohami. 

 

Dotaz k obsahu 

  Poměrně značnou část textu věnuje autorka popisu negativních jevů v reklamě ve 

vztahu k ženám a dětem. Zmínění těchto dvou oblastí je jistě správné. Na druhé straně by 

jistě bylo možné jmenovat celou řadu dalších případů a oblastí, v nichž jsou reklamními 

subjekty a agenturami porušovány etické zásady (staří lidé – např. známá reklama 

s natíráním plotu a komentářem ve smyslu: „Až budu, maminko, natírat příště, to už tu 

nebudete.“; Romové – např. billboard jednoho již neexistujícího deníku s vyobrazenými 

romskými dětmi a textem „Už nám zase stojí... za to umět číst“; mimochodem, druhý příklad  

by šlo zařadit do další skupiny eticky závadných či aspoň sporných reklam, totiž reklam se 

záměrnou lascivní dvojsmyslností, např. „Vychutnej svého Kozla“, „Ty naše kozičky český“ 

aj.; dále příklady porušování etiky mezi konkurenčními firmami apod.). Je samozřejmé, že 

v jediné bakalářské práci není možné zmínit se o všech oblastech, ve kterých je prostor pro 

regulaci. Snad by ale autorka při obhajobě mohla vysvětlit, proč se ve své práci věnovala 

právě uvedeným dvěma oblastem a ne jiným. 
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Forma práce 

 Z hlediska metodického je práce přehledná, má logické členění, je obsahově ujasněná, 

v zásadě se drží vytyčených tezí a dochází k uzavřeným soudům v závěru. 

 V textu jsou některé jazykové nedostatky. Jde jednak o chybějící interpunkční 

znaménka v souvětích (vyskytuje se v celé práci), dále o porušování jazykové normy typu 

„tyto pravidla“ (str. 8.), „příklad textu, jež (...) diskutuje (str. 9.), „v teoretické části jsou (...) 

pravidla a nařízení (...) rozebrány“ (str. 45) a také různé stylistické neobratnosti, např.: 

Str. 2.: „Reklama je neodmyslitelným aspektem modernity.“ Existuje opravdu slovo 

modernita? A pokud ano, je možné ho použít v daném kontextu? 

Str. 7.: „tvorba cílových skupin“. Domnívám se, že cílové skupiny lze stanovit, určit, 

definovat, ale těžko „tvořit“. 

Str. 31. a 32.: Mohl bych připustit název subkapitoly „Výživná televizní reklama“ jako 

určitou slovní hříčku oživující text. Už se ale nemohu vyrovnat s označením „tlustá jídla“ 

(str. 32.). Také nesouhlasím s tvrzením na téže stránce, že „Tlusté děti trápí snad v každé 

zemi.“ Jednak to není pravda, protože je bohužel mnoho zemí, kde jsou děti naopak 

podvyživené a dokonce umírají hlady, jednak slovo „trápí“ má více konotací a v daném 

kontextu se mi tedy jeví jako nevhodné. 

 Tato chyby nejsou podstatné pro obsah práce, nicméně poněkud kazí celkový dojem a 

jistě by se bylo bývalo možné jich vyvarovat při pečlivější konečné redakční úpravě textu. 

 Poněkud závažnější nedostatek ovšem vidím v „technice“ práce s odkazy a seznamem 

literatury, kde není dodržena norma. Většina odkazů na citace v textu neosahuje úplné údaje 

- zpravidla chybí údaj o stránce, ze které bylo v daném díle citováno. Pro čtenáře, který by si 

chtěl danou pasáž najít v citovaném díle, je takový odkaz velmi problematický. 

 Výše uvedené připomínky se netýkají merita obsahu textu, ani nejde o zásadní chyby 

formy, přesto jsem považoval za svou povinnost na ně upozornit.  

 Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou 1.                                                                 

          

PhDr. Zdeněk Křížek    23. 2. 2006 


