
Martin Švantner: Oponentský posudek k práci Šárky P aulové Násilí v reklam ě. 
 
Práce kolegyně Šárky Paulové pojednává, jak ostatně název napovídá, o dnes široce 
diskutovaném tématu násilí v reklamě.  
 
Téma je explikováno ve dvou částech - tzv. teoretické a empirické, přičemž teoretická 
představuje jakýsi učebnicový výčet definic a empirická pak stručné popsání několika 
stížností na neetičnost reklamy. 
 
Příloha, kterou autorka k práci připojila je v podstatě překopírovaný text několika zákonů. 
Snad bych zde doporučil použít jednotný font - styl copy/insert přímo uhodí čtenáře do očí.  
 
Práce je jinak po formální stránce zpracována v celku přehledně, a přestože je její 
charakter spíše kompilační, nelze autorce upřít jistou pečlivost v jejím zpracování. Výhrady 
bych měl jen k některým citacím. Internetové zdroje autorka chybně cituje pouhým 
překopírováním adresy z prohlížeče. 
 
K práci však mám i několik důležitějších výhrad. Za nejdůležitější problém považuji to, že 
se autorce nepodařilo v textu udržet, nebo alespoň nastínit nějakou vlastní reflexi tématu. 
 
Například v první kapitolách jsou vedle sebe vršeny definice reklamy bez jakéhokoliv 
zhodnocení (která definici reklamy přijde autorce jako důležitá, jak se pojí definice reklamy 
s výkladovým, nebo argumentačním rámcem práce?).  
 
V tomto slohu je pak vybudována i převážná část textu - působí jako kompilace, jako 
výpisky z učebnic, v horším případě jako výpisky z přednášek, v nejhorším pak jako velmi 
vágní teze (jako "reklamy je příliš"). 
 
Ve výsledku se práce po formální stránce učebnici dosti podobá. V tomto dojmu mne 
utvrzuje na mne velmi nepříjemně působící "shrnutí", jakási "klíčová slova" na konci 
některých kapitol. Tato shrnutí jak z učebnice pro střední školy čtenáři spíše než k 
zorientování pomohou k tomu, aby si myslel, že autor chtěl prostě zaplácnout místo 
několika vágními termíny. Argumentační struktuře textu tato místa nepomohou a navíc 
působí dosti banálně. Domnívám se, že jestli je nějaký rozdíl mezi žurnalistickým 
technokratem a studentem tzv. humanitních věd, je to právě pokus studenta nějakým 
způsobem hodnotit pojmy a dobírat se buď tradičně toho čemu se říká "podstata", nebo 
moderně toho čemu se říká třebas zakotvení v různých diskursivních strategiích. V práci 
žádný takový pokus bohužel neshledávám. Nedozvíme se, jak alespoň kontextuálně 
vymezit to, co nazýváme nadsázkou, agresí, nebo i etikou. V případě problémů etiky je 
vše vyřešeno jedním citátem, a zde je třeba přiznat autorce mnohem větší argumentační 
obratnost - definice jsou (např. str. 60) začleněny do argumentace mnohem více organicky, 
než jak je tomu na začátku práce. 
 
Další výhrady bych směřoval přímo k textu: 
 
str. 11: 
- zdá se mi že by bylo mnohem plodnější a práce by pak působila konzistentněji, kdyby se 
autorka při popisu historického pozadí reklamy, zaměřila spíše na Evropu než americkou 
kulturu. Jediným důvodem proč tak dělá zdá se je, že jednoduše opisuje z učebnicové až 
přehledové literatury kterou měla k dispozici. 
 
- pojí se s tím další důležitý problém. Autorka poměrně bezmyšlenkovitě opisuje to, co je 



napsáno v několika učebnicích, aniž by se pokusila přihlédnout k nějakým kritičtějším a 
reflexivnějším pracím (např. U. Eco, J. Keller, V. Bělohradský, M. Poster, P. Lévy atp.). 
Některá tvrzení tak používají důkazy kruhem, působí velmi naivně, nebo v nejhorším 
případě jako dosti vulgární učebnice neoliberalismu pro začátečníky (mám na mysli 
zejména "námitky" na straně 12, zejména u nich bych čekal poněkud hlubší vhled 
autorky).   
 
Str. 12 (aj.) působí, jak bylo uvedeno jako většina práce jako výpisky: např. teze, že 
reklama má "informovat, přesvědčovat, prodávat" (co to znamená a jak se liší tyto pojmy? 
- jaký je rozdíl mezi informováním a přesvědčováním - jaké diskursivní strategie tyto dva 
různé diskursy používají, kdy řekneme, že něco je informací, marketingem anebo 
rétorickou fintou?) 
 
- v textu, který je koncipován přehledově jsou zcela opomenuty nové trendy a formy 
reklamy, které učebnice z roku 1996 apod. pochopitelně nemohou znát - mám na mysli 
zejména internetovou reklamu jako PPC (pay per click), SEO (search optimalization), 
affiliate atd., nebo tzv. virální marketing, product placement apod. Autorce  bych doporučil 
podívat se do nějakých současných, lépe zahraničních publikacích o reklamě, kterých v 
uvedené bibliografii příliš nenacházím. 
 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení mezi 2-3, podle průběhu obhajoby. 
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