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 Tématem bakalářské práce M. Valné podle zadání je vývoj stylu české reklamy od r. 

1989 až do současnosti. Autorka se pokusila se s ním vyrovnat na základě analýzy ukázek 

několika reklam na dva vybrané produkty – jogurty a prací prostředky.  

Předložená práce je rozdělena – pomineme-li úvod a závěr – do sedmi kapitol 

založených na odborné literatuře a jedné kapitoly analytické. Kapitoly teoretické zpracovávají 

široké spektrum obecných témat souvisejících s vývojem reklamy po r. 1989 jen velmi volně 

nebo vůbec ne – srov. jejich názvy: Historie reklamy, Reklama a funkční styly, Funkce 

reklamy, Cíle reklamy, Přesvědčovací prostředky reklamy, Typologie reklamy, Televizní 

reklama. O těchto dílčích tématech autorka pojednává velmi stručně, značně zjednodušeně a 

někdy nahodile či nepřesně (na s. 19 např. uvádí, že „reklama své recipienty pouze tuší“). 

Výhrady lze mít i vůči odborné literatuře, o niž se M. Valná opírá: při vlastní analýze 

si na mnoha místech všímá genderových stereotypů v reklamě, nepřičlenila však ke svým 

pramenům jedinou domácí monografii na toto téma (O. Komárková, Genderové stereotypy 

v reklamních textech, Karolinum 2010); podobně připomíná na mnoha místech využívání 

sexu jako působícího prostředku, v seznamu odborné literatury však nenajdeme monografii L. 

Nejezchlebové Sex v reklamě (Karolinum 2011). Za nedostatečnou pokládám i autorčinu 

obeznámenost se specifickou situací české reklamy v 90. letech minulého století, která 

ovlivnila i její styl, jako byl např. nástup západních reklamních agentur na československém 

reklamním trhu v té době, přejímání hotových reklamních sdělení v západních jazycích a 

jejich překládání a adaptace (v tom by mohly autorce pomoci studie a články Z. Jettmarové, 

ale i P. Mareše), pronikání nových značek na českých trh a s tím spojenou vlnu tzv. zaváděcí 

reklamy atd.  

Vlastní analýza tak není podle mého názoru dostatečně připravena a není připravena 

ani po stránce metodologické. Autorka nikde nevysvětluje, proč si vybrala právě reklamy na 

jogurty a prací prášky (tato volba překvapuje tím spíše, že u reklam na jogurty nemá pro první 

roky sledovaného období žádné doklady); nevysvětluje, kde a jak, podle jakého klíče vybírala 

materiál pro analýzu a jakým způsobem ho rozebírá. Analytickou kapitolu tak čteme jako 

komentář k jednotlivým vybraným reklamám, zařazeným do textu více či méně náhodně.  

Ani interpretace jednotlivých reklam nejsou vždy korektní. Na s. 32 uvádí autorka 

reklamu na jogurt Petit Danone se sloganem Vydá za celou kotletu, lze přitom myslím 

pochybovat o autorčině tvrzení, že je určena především dětem. Podobně na s. 40 komentuje 

reklamu, v níž mluvčí (matka) „často se zadrhává, objevují se dlouhé pauzy mezi jednotlivými 

slovy a nechybí ani hezitační zvuky“, a dodává, že to „by se nemělo stát ani v připraveném 

mluveném projevu, ani v důvěrnějším rozhovoru dvou osob, z nichž jedna je natáčena“. Je 

zřejmé, že autorka nerozpoznala typický styl reklam hojněji se uplatňujících zejména po r. 

2000. 

Bylo by možné uvádět i jednotlivé věcné nepřesnosti (pasáž na s. 62 o tykání 

v reklamách na prací prášky) nebo uvádění irelevantních rysů, které nelze nijak vztáhnout 

k tématu práce (s. 61 – Všechny reklamy na prací prostředky upřednostňují prézens – když 

nám popisují, co všechno propagovaný výrobek dokáže /…/ a futurum – když nám sdělují, jaké 

účinky bude mít produkt na naše prádlo).  



Formulace v závěru provedené analýze v řadě bodů neodpovídají. Srov. např. 

konstatování na s. 64, které není doloženo v textu práce, že české reklamy kopírují systém 

hodnot a genderové zvyklosti soudobé české společnosti (i kdybychom je přijali, co to 

znamená z hlediska vývojového, došlo v tomto ohledu v průběhu posledních dvaceti let 

k nějaké změně?). Podobně autorka v závěru (rovněž na s. 64) konstatuje, že Postupem času 

ovšem reklamy užívají i hru se slovy, metaforu, metonymii, personifikaci a prvky aktualizace – 

znamená to, že v reklamách z počátku 90. let tyto prostředky v reklamách nenajdeme?  

Ani po stránce formální není předložený text bez vady – uvedu jako příklad alespoň 

podivný pravopis třiceti-vteřinový spot (s. 27).  

Souhrnně musím bohužel konstatovat, že text předložený M. Valnou jako bakalářská 

práce trpí řadou závažných i méně závažných nedostatků. Nechci autorce bránit, aby ho 

předložila k obhajobě. Pokud bude její vystoupení dostatečně přesvědčivé, jsem ochoten 

souhlasit s klasifikací dobře.  
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