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1) Problém vlastního vymezení tématu a smyslu práce 

Již samotný název práce vyvolává v případě bakalářské eseje pochopitelné obavy. Je možné pojednat o tak 

rozsáhlém tématu v úplnosti, konzistentně a zároveň nalézt nějaký alespoň trochu původní nápad? Závěr 

autorčina Úvodu mé obavy nepřímo potvrdil: „Cílem mé bakalářské práce je nahlédnout do světa reklamy 

především z psychologické perspektivy, než z tradiční ekonomické. V reklamě lze vidět mnoho 

psychologických jevů a zákeřných manipulací, nikoliv jen propagovaný produkt či myšlenku, který vnímá 

většina spotřebitelů. Zkoumání principů fungování reklamy je velmi zajímavá a perspektivní oblast, protože 

reklama je neustále aktuální společenské téma, o které se zajímají reklamní tvůrci i příjemci reklamy.“ (s. 7) 

Nahlédnutí do světa reklamy z „psychologické perspektivy“ je velmi vágním vymezením (ostatně mi není 

ani zcela jasné, co by měla znamenat ona „tradiční ekonomická“ perspektiva). Snaha „vidět mnoho 

psychologických jevů a zákeřných manipulací“ předznamenává jen konvenční rekapitulaci všeobecně 

známých zjištění. Nepochybuji o tom, že „zkoumání principů fungování reklamy je velmi zajímavá a 

perspektivní oblast“, ale to je spíš důvod než důsledek její aktuálnosti a zájmu tvůrců a konzumentů 

reklamy. Čím přesně by se práce měla zabývat, ovšem vytušit nelze. A i když připustím, že originalita není 

v bakalářské práci její nutnou součástí, měla by alespoň předvést schopnost konkretizovat sledovaný cíl a 

formulovat jasnou hypotézu. 

 

2) Otázka metodičnosti přístupu 

Struktura práce mé obavy potvrdila. Autorka jistým zkratkovitým zqpůsobem rekapituluje obecně známé 

skutečnosti z teorií reklamy. Velmi letmo zmiňuje historii reklamy, překvapivě hned na počátku uvádí 

„netradiční druhy reklamní komunikace“, kam se zatoulala srovnávací reklama a „barnumská“ reklama, 

které alespoň z historického hlediska netradiční rozhodně nejsou. Součástí kapitoly o netradičních druzích 

reklamy se pro mě překvapivě dále stává několik kusých úvah o škodlivosti reklamy a konstatování o 

principech regulace reklamy v České republice. Dále práce připomíná komunikační schéma reklamy, 

principy manipulace, důležitost motivace. Pak si autorka zaskočí v několika odstavcích k tak zásadním 

tématům, jako je vnímání, paměť a učení. V kapitole Psychologická analýza spotřebitele a jeho chování 

kombinuje zkratkovitě motivy kulturního a sociálního kontextu a psychologie osobnosti, aby kapitolu 

zakončila náznakem pojetí svobodné vůle. Po definici reklamní agentury rekapituluje Kotlerovy „reklamní 

apely“. Dále je přilepena kapitola o barvě v reklamě, které uvádí opět pár kusých a konvenčních tvrzení a 

v kapitole Morálka a etika reklamy se obloukem zase dostáváme k Radě pro reklamu a k Etickému kodexu. 

Skladba a struktura bakalářské práce tak pouze potvrzuje, že při neexistenci přesně vymezeného tématu 

není ani možné očekávat logický, konzistentní a hierarchický výběr relevantních odborných názorů. 
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3) Věcné poznámky 

Autorčina závěrečná výzva, že by „psychologické aspekty reklamy neměly být opomíjeny“ mi zní 

nepochopitelně nadbytečně – právě o to se přece nepřeberně mnoho odborných studií pokouší. Jak je 

myšleno to, že nelze nalézt „přesnou dělicí čáru“ mezi „ekonomií a psychologií“? Jak se právě v psychologii 

reklamy ekonomie a psychologie doplňuje? Zlomky myšlenek a konstatování neskládají smysl hledající 

mozaiku, ale tvoří tříšť nesouvisející střepů. 

 

4) Hodnota pramenů a poznámkového aparátu 

Jako použitou literaturu uvedla autorka bakalářské práci vcelku odpovídající rozsah literatury z oblastí 

psychologie, sociologie, reklamy a marketingu. Zdá se mi proto zvláštní, že se nepodařilo vygenerovat žádné 

tvrzení, které by nebylo nutné v práci obhajovat či vyvracet. 

V internetových zdrojích jsou zahrnuty některé aktuální materiály vztahující se k reklamě, jinak nedostupné. 

Bibliografické údaje jsou zapsány správně, internetové citace obsahují data expirace. Poznámkový aparát je 

využit v zásadě k odkazům na citované prameny. 

 

5) Jazyková stránka práce 

Práci nelze upřít snahu psát srozumitelným odborným jazykem, v řadě formulací ale vystupuje na povrch 

logická neujasněnost jednotlivých formulací. A co se zdá ještě horší – jejich neužitečnost a nadbytečnost. 

 

6) Závěrečné hodnocení 

Pokud má bakalářská práce předvést nově získanou kompetenci nalézt v odborné oblasti určitý problém a 

naznačit způsob jeho řešení adekvátními prostředky, nezdá se mi, že by předložený text toto prokazoval. 

Práce se pohybuje na povrchu problematiky, ke které se snaží odkazovat, a pouze ji kompilačně, nicméně jen 

kuse a spíše chaoticky sumarizuje. 

Práci nedoporučuji k obhajobě, moje hodnocení je tedy „4“. 

 

Aleš Svoboda, oponent, 12. 9. 2013 


