
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Šárky Paulové 
„Násilí v reklamě“ 

 

Kontext vzniku a přípravy bakalářské práce: 

Téma bakalářské práce si Karolína zvolila sama, při konzultacích jsme pak hledali možnosti, 
jak by se dalo téma studovat empiricky. Karolina se pak rozhodla pro analýzu forem 
seberegulace reklamních aktérů (tvůrců, příjemců a regulativních orgánů), která se v ČR 
praktikuje již delší dobu. Práce se orientovala na studium segmentu mediálně zprostředkované 
veřejnosti, který se utváří v kontextu konstitučních, regulativních (právních) a 
sebeorganizačních aktivit. V tomto kontextu lze sledovat střet zájmů jednotlivých aktérů 
pomocí analýzy uplatňovaných argumentů a v pozadí ležících hodnotících kriterií. Způsoby 
řešení tohoto střetu pak poukazují na možnosti dosahování shody v hodnocení a na reflexivitu 
jednotlivých institucionálních aktérů. Karolína tuto linii studia zvoleného tématu přijala a 
odpovědně i iniciativně ji sledovala. 
 
Struktura práce a dosažené poznatky: 

Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a empirické. První část začíná úvodem, ve kterém 
autorka výstižně poukazuje na aktuálnost tématu a formuluje cíl své práce, který odpovídá již 
výše uvedenému směru studia zvolené tématiky. Následně prezentuje koncepční přístupy 
k problému reklamy a násilí. Standardní pojmový aparát ke studiu reklamy doplňuje 
argumentací k etickým, právním, sebeorganizačním a mediálním otázkám reklamy. 
Ambivalentnost a rozmanitost přístupů k násilí obecně a k mediálnímu násilí zvláště prezentuje 
pomocí bohatých odkazů (ss 25 – 35).  

Druhá část prezentuje výsledky empirického studia, které je orientováno na obsahovou analýzu 
kauz řešených arbitrážní komisí rady pro reklamu a týkajících se vnímaného  násilí v reklamě. 
Autorka zde objasňuje použitou metodu studia, formuluje hypotézy, charakterizuje studovaný 
soubor kauz podle forem využívaného media a podle důvodů stížností. Jednotlivé důvody 
stížností jsou pak charakterizovány podle stanoviska zadavatelů, stěžovatelů a arbitrážní 
komise a doplněny popisem jedné kauzy. Výsledky empirického studia jsou shrnuty a využity 
při závěrečném shrnutí. Autorka přikládá k práci text kodexu reklamy, jednací řád rady a 
aktuální text zákona, který se týká reklamy. 

V práci se autorce podařilo obsažně reflektovat významný prostředek  a prostředí pro 
formování hodnotových orientací ve společnosti. Využila k tomu téma násilí v reklamě, 
prostředky sebeorganizace uplatňované v domácím prostředí (rada pro reklamu, aktivity 
zadavatelů a stěžovatelů) a metodické prostředky obsahové analýzy. Práce ukazuje, že veřejné 
hodnocení etičnosti reklamy se odehrává mezi (morální) pozicí jednotlivce (stěžovatel) a 
organizací (zadavatel); při zdůvodňování ostřeji vystupují sociální zájmy postižených 
sociálních skupin (dětí, žen, starších lidí); uplatňují se různé diskursivní zdroje (odborný 
diskurz, estetický diskurz, morální diskurz). Práce také charakterizuje intenzitu agrese 
v reklamě podle výrobně funkčních oblastí /odvětví. 

Práce nemohla přirozeně objasnit příčiny a důsledky mediálního násilí, prezentuje však 
bohatost přístupů k tomuto tématu a poskytuje plodný vhled do praktik, které pomocí tohoto 
tématu přispívají ke tvarování hodnotových orientací ve společnosti.   
 
Hodnocení práce 
Práce je splňuje podmínky odborné práce: formuluje problém, prezentuje teoretický rámec jeho 
interpretace, obojí využívá pro formulaci hypotéz a pro metodicky zajištěné zkoumání 
zvolného problému. Výsledky shrnuje a hodnotí s ohledem na formulované hypotézy. Ve vazbě 



na tyto náležitosti je práce zpracována kvalitně. Také po formální stránce má text dobrou 
podobu, je čtivý s minimálními překlepy (snad seznam použité literatury by mohl být řazen 
abecedně). V textu vidím dvě slabší místa: (i) menší pozornost ke komunikačním ( a 
sociologickým) aspektům studovaného problému (socializačních aspektů u dětí, 
individualizačním vlivům, vlivu medií na intersubjektivní komunikaci, tzv. „cílové skupiny“). 
V textu převažuje psychologický pohled, který sleduje více  kompetence jednotlivce než jeho 
zakořenění v sociálních interakcí a hodnotách (zde autorka zřejmě věrně zachycuje stav 
odborné diskuze k tomuto problému).  V teoretické části bych výrazněji sledoval linii 
nepřímého násilí, kontext mediální zkušenosti, bezprostřední a zprostředkovanou komunikaci a 
její vliv na tvorbu identity. Druhá připomínka (ii) se týká formulace hypotézy, mohla by být 
přesnější a důraznější ve svém anticipačním vlivu. Tento komentář však nesnižuje velmi 
pozitivní hodnocení práce – navrhuji hodnocení výborně nebo velmi dobře (podle reakce 
autorky při obhajobě své práce).    

 

V Černošcích, 1.8.2011 
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