
Posudek vedoucího bakalářské práce: Michaela Plecitá - Sémiotická analýza značky 

Coca-Cola na příkladu vybraných reklam 

 
Autorka ve své práci analyzuje důležitý prvek naší každodennosti reklamy. Konkrétně se 

zabývá sémiotickou analýzou značky Coca-Cola. Činí tak na příkladu vybraných reklam. V 

teoretické části autorka stručně nastiňuje historii společnosti The Coca-Cola Company. 

Zabývá se také jejím vztahem ke globalizaci, médiím a reklamě. 

V metodologické části autorka představuje sémiotiku jako vědní disciplínu a způsoby její 

analýzy. Dále popisuje výběr zkoumaného vzorku reklam. Je třeba ocenit, že autorka využívá 

ke své práci jako zdroj reklam webový server youtube.com a umí použit různé filtry, které 

Youtube nabízí, k vyhledání svého vzorku. Autorka si vybrala k analýze 7 reklam společnosti 

Coca-Cola na základě dvou kritérií aktuálnosti a sledovanosti. Aktuálnost byla zajištěna tím, 

že vybrané reklamy byly zveřejněny na Youtube v letech 2009-2011. Sledovanost byla 

nastavena počtem shlednutí reklam, které muselo být minimálně 800 000 (s.28) tedy reklamy 

a zveřejněné na Youtube během let 2009-2001 a sledovanosti. Počet shlednutí reklamy musel 

být minimálně 800 000 (s. 28). Vzorek reklam je pro kvalitativní výzkumnou práci dobře 

zvolený a dostatečný. Autorka na vybraném vzorku sleduje: způsob prezentace image 

společnosti prostřednictvím značky Coca-Cola hlavní sdělení reklam a  jakými strategiemi se 

dochází k mottu na konci reklamy, zda- li mají všechny vybrané reklamní klipy nějaký 

společný ústřední motiv (s. 29). 

V empirické části se jí pak daří výborně dekódovat dílčí i celková sdělení zakódovaná do 

jednotlivých reklam. Dobře rozklíčované jsou i jednotlivé vrstvy reklam (obrazová i zvuková 

stránka) a jejich vzájemnou harmonii. Z reklamy dekóduje i rozdílné kulturní rituály (např. 

objímání v reklamě č. 2, s. 35). Čtenáři autorka ukazuje, jak společnost Coca-Cola umí 

pracovat s tradicemi (např. v reklamě č. 3) a jak umí ve svých reklamách využívat  aktuální 

produkty pop-kultury (např. v reklamě č. 6).  

V závěru své práce autorka výborně syntetizuje své poznatky z jednotlivých dílčích analýz. 

Autorka prokázala schopnost kritické sémiotické analýzy. Práci hodnotím známkou výborně. 
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