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Předmětem bakalářské práce je problematika působení reklamních internetových 
spotů na studenty vysokých škol v České republice. Reklamní spoty přitom autorka 
považuje za prostředek včleňování jednotlivců do jejich kultury, tedy enkulturace. 
V tomto smyslu je práci možné považovat za snahu o kulturologickou analýzu 
jednoho z aspektů širšího tématu vlivu médií na myšlení a jednání lidí, které je 
obvykle zkoumáno spíše optikou jiných disciplín, zejména sociologie a psychologie 
nebo přímo mediálních studií.  
 
Cílem práce je zmapovat prostředí soudobé české internetové reklamy, objasnit 
mechanismy její tvorby a jejího působení na příjemce a na základě toho zjistit, jestli 
reklamní spoty působí jako prostředek enkulturace a jak ovlivňují postoje studentů 
vysokých škol v České republice. 
 
Práce má dvě části – teoretickou a empirickou. V teoretické části autorka vymezuje 
klíčové pojmy „enkultutrace“ a „reklamní spot“ a vztah mezi médii včetně internetu a 
procesem enkulturace, jako teoretické východisko přístupu k řešení dané 
problematiky. Dále se v této části věnuje podrobněji reklamním spotům z hledisek 
charakteristik jednotlivých druhů spotů a jejich tvorby v rámci přípravy a realizace 
reklamních kampaní. Upozorňuje rovněž na psychické aspekty působení reklamy na 
příjemce a na kulturní faktory, jež účinnost reklamy ovlivňují. V teoretické části jsou 
tedy uvedena, i když jen v elementárním rozsahu, všechna klíčová východiska pro 
konceptualiazci a operacionalizaci řešené problematiky. Autorka zde na základě 
rešerše základní odborné literatury a dalších zdrojů informací uvádí relevantní teorie 
a poznatky o dané problematice i poznatky o reklamní praxi a vývoji reklamních 
spotů na českém internetu. 
 
V empirické části práce autorka uvádí cíle, metody a výsledky vlastního výzkumu 
řešené problematiky. Cílem výzkumu je analyzovat proces enkulturace optikou 
působení internetových reklamních spotů a zároveň popsat roli tvůrců těchto spotů 
jako zprostředkovatelů přenosu určitých kulturních prvků na příjemce. Tedy jako 
osob, které sami procházejí procesem enkulturace a v tomto procesu přijaté kulturní 
prvky vtělují do sdělení, jehož nositelem reklamní spoty jsou, a předávají je tak dále. 
Výzkum sestává ze dvou empirických šetření. Polostrukturovaných rozhovorů s osmi 
autory českých reklamních spotů a elektronického dotazníkového šetření studentů 
českých vysokých škol administrovaného prostřednictvím aplikace „Gogole 
Dokumenty“, jehož se zúčastnilo 125 respondentů. 
 



Výsledky obou šetření jsou uvedeny přehledně a srozumitelně (až na občasné 
formulační nedostatky, jako např. „Výsledky z kvalitativního šetření výzkumu korelují 
od velmi podobných názorů ….. až po zcela indiferentní a individuální postřehy a 
názory.“ viz. s.49) v podobě dílčích výsledků vztahujících se k jednotlivým hypotézám 
a otázkám a v podobě závěrečných shrnutí. Z metodologického hlediska byly 
operacionalizace témat výzkumu i vlastní sběr dat a analýza výsledků provedeny 
korektně. 
 
Výsledky, zejména dotazníkového šetření vysokoškolských studentů, sice byly 
v souladu s většinou vstupních hypotéz, v případě hypotéz z hlediska cílů práce 
klíčových tomu tak ale nebylo. Výsledky neumožňují autorce klíčové hypotézy týkající 
se role internetových reklamních spotů v procesu enkulturace ani přijmout, ani 
odmítnout. Autorka proto ze získaných výsledků usuzuje na nepřímý vliv obsahu 
internetových reklamních spotů na enkulturaci, aniž by k tomu měla ve vlastních 
nebo v jiných datech dostatečnou oporu. 
 
Přes tuto výtku má práce v obou částech velice dobrou úroveň. Autorka prokázala jak 
schopnost pracovat s odbornou literaturou a s faktografickým materiálem, tak 
schopnost metodologicky správně získávat a analyzovat empirický materiál a 
interpretovat výsledky jeho analýzy. Zvolené téma je aktuální a významné a přístup 
k jeho řešení je relevantní a v České republice relativně nový.  
 
Vzhledem k uvedeným připomínkám by se autorka při obhajobě měla vyjádřit 
k následujícím otázkám: 
1) Jaký je vztah či rozdíl mezi procesem enkulturace a přijímáním sdělení nejen 
z internetových reklamních spotů, ale z reklamy vůbec? Je jakékoliv přijetí 
reklamního sdělení součástí enkulturace nebo k tomu musí splňovat nějaké 
podmínky? Může být součástí enkulturace jen přijetí reklamního sdělení, nemůže jím 
být i jeho odmítnutí? Do jaké míry reklama jen odráží a posiluje sociokulturní 
regulativy společnosti a do jaké míry je naopak může měnit? 
2) Pokud má reklama vliv na enkulturaci, projevuje se tento vliv ve celé společnosti 
stejně nebo je rozdílný v jejích různých segmentech či v různých subkulturách? 
Jestliže je rozdílný, existují v tomto směru nějaká specifika cílové skupiny 
dotazníkového šetření, tj. vysokoškolských studentů, oproti zbytku společnosti? 
 
Přes uvedené připomínky a dotazy práce splňuje požadavky, a proto ji doporučuji 
k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně nebo velmi dobře v závislosti na odpovědích 
autorky na uvedené dotazy při obhajobě.  
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