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Vlastní téma je obsaženo v samém názvu práce. Je třeba uznat, že analyzovat poměrně 

banální sdělení (sémanticky chudé), jakými jsou bezpochyby také reklamy, bývá riskantní, neboť nám 

hrozí, že se na analyzovaném materiálu nic nedozvíme. Jediná naše interpretační možnost poté 

spočívá v poměrně rozsáhlé kulturní výbavě, s jakou jsme s to přistoupit k analyzovanému materiálu.  

Zhruba toto je také případ Barthesových Mytologií (na které autorka v práci odkazuje), jež by byly 

nemyslitelné bez autorovy erudice a bez jeho zběhlosti v rétorice. Bohužel toto není případ autorky, 

takže jsme v druhé části svědky toho, jak autorka převypráví obsah reklam, aby je poté velice zběžně 

komentovala. Proč však převypráví jejich obsah, když se na ně můžeme podívat na internetu, nebo na 

přiloženém cd? Navíc jednu z hlavních Barthesových figur - kvazipřirozenost, autorka ve své analýze 

zcela opomíjí. V čem potom ale vězí pointa jejích analýz? Barthes nejrůznějšími taktikami ukazuje, 

nakolik a jak novodobý mýtus proměňuje umělost v domnělou přirozenost a vlastní důvod jeho psaní 

spočívá v apoteóze přirozenosti, jíž je právě konkrétní mytologie. Komisi dávám k uvážení, zdali vůbec 

na FHS dávat svolení k pracím obdobného tematického zaměření.  Velmi jednoduše řečeno, bohaté 

sdělení lze sice banalizovat, avšak banální sdělení je třeba teprve povýšit do sféry vysoké literatury 

(za jeden z pokusů lze považovat kupříkladu Ecovu analýzu komiksu).  Jak jsem již výše uvedl, to se 

však bohužel autorce nepodařilo.  

Práci autorka přehledně dělí do třech kapitol, po formální stránce je práce poměrně pečlivě 

vypracována, poněkud horší je to však s její obsahovou stránkou.  Jak rozumí autorka problematice 

zobrazování reklamy, jak uvádí v úvodu? Dále mi není jasné, proč součástí kapitoly Teoretická 

východiska je náčrt historie Coca-coly?  V kapitole reklama a její definice využívá autorka převážně 

sekundární literatury (Burton – Jirák).  Bohužel ani při popisu vlastní metodologie nevyužívá nějakého 

reflektovanějšího pojetí, nýbrž přebírá ji z učebnic (kromě již zmiňované také McQuailova Úvodu).  

Kapitolu, jíž věnuje Saussurovi, otevírá citací originální verze, za níž následuje český překlad. Proč 

autorka nepracuje rovnou s českým překladem? K jakému postřehu při srovnání originální verze a 

překladu došla? Navíc hned v prvním řádku francouzské citace dělá chyby.  Proč je sémiotický exkurs 

zahájen poukazem k Saussurovi, když se v dalším hodlá věnovat v přiznaném odkazu na Barthese 

konotovaným významům a tedy inspiraci hjelmslemovské (o němž nenajdeme v práci ani zmínku)? 

Navíc označující mylně autorka popisuje jako fyzický prvek, zatímco se jedná o „akustický obraz“. 

Kromě toho není z výkladu funkce Saussurova exkursu zrovna zjevná. Další odkaz ne Peirce také 

postrádá zřetelné odůvodnění vzhledem k zacílení práce.  

Výkladu novodobých mýtů se věnuje jenom tezovitě, namísto detailnějšího výkladu Barthese 

sklouzává vzápětí k sekundární literatuře. Navíc píše, že poselství Mytologií spočívá v demytizaci 

toho, co se na první pohled jeví jako kulturně přirozené (s. 25).  To je však protimluv, neboť právě 

kultura se z pohledu Barthesových analýz jeví jako druhotná přirozenost, jako kvazi přirozenost.  

Strategie mytologií naopak spočívá ve vyostřené polaritě umělého (artificielního, dobově 



podmíněného, historického) oproti přirozenému.  Vlastní výklad mýtu v autorčině podání je 

povšechný a nepřesný.  

Při popisu sémiotické analýzy se autorka domnívá, že provádí popis prvotního významu, který 

danému jevu přikládáme (s.26). Avšak denotace se týká toho, co je záležitostí jazyka, nikoli toho, co 

bychom byli schopni nějak vytvořit, či ovlivnit a to ať již odkazujeme na Saussura, nebo na Barthese.  

Autorka přejímá ilustraci denotace od Williamsonové (s.26) – mohla by na zmíněném inzerátu vyložit, 

co považuje za denotaci a co naopak za konotaci?  

Na s. 28 autorka přejímá tezi, že metonymie a metafory spolu často a úzce souvisí. Mohla by 

to vysvětlit?  

Podle čeho autorka zvolila pro kritérium výběru právě 800 000 shlédnutí?  (s. 28) 

Pokud jde o „empirickou část“, poprosil bych autorku, aby detailně ilustrovala Barthesův 

motiv krádeže přirozené řeči, nebo hlavní rys novodobých mýtů princip naturalizace na jedné 

z reklam, které interpretovala ve své práci. Vzhledem k nedostatkům práce a výše uvedenému 

komentáři bakalářskou práci k obhajobě nedoporučuji.  
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