
Posudek bakalářské práce Martiny Valné 

„Vývoj stylu reklamy po roce 1989 (na příkladu vybraných produktů)“ 

 

Bakalářská práce Martiny Valné je věnována tématu bezpochyby zajímavému a 

aktuálnímu, neboť reklamní relace šířené prostřednictvím televize představují velmi důležitou 

a vlivnou složku marketingové komunikace. 

Práce se skládá z části teoretické a popisně analytické. V teoretických kapitolách 

autorka vychází z relativně rozsáhlého souboru textů o reklamě dostupných v češtině; 

podnětné je, že přihlíží jak k výkladům orientovaným lingvisticky a komunikačně, tak 

k některým publikacím pojednávajícím o vytváření reklam a o jejich účinku na recipienty. Na 

tomto základě vznikl přehled, který podává základní informace o vývoji reklamy, o užívaných 

prostředcích a stylových rysech a zvláště o typech reklamy, jejích funkcích a strategiích 

ovlivňování publika. Zde by si asi zasloužil pozornost vztah mezi pasážemi věnovanými 

funkcím reklamy a pasážemi o jejích cílech. V kapitole o cílech jde evidentně spíše o 

jednotlivé „strategicko-komunikační záměry“ (s. 15), které sledují tvůrci (zadavatelé) 

reklamy, zatímco problematika funkcí je spjata s klasickým modelem Jakobsonovým. 

Užitečné je, že autorka alespoň několika poznámkami postihuje i specifiku televizní reklamy. 

V hlavní části práce se autorka věnuje dvěma tematickým oblastem české televizní 

reklamy, reklamám na mléčné výrobky a reklamám na prací prostředky. Je třeba ocenit, že 

vychází ze značně rozsáhlého korpusu reklam zahrnujícího období od počátku devadesátých 

let až do současnosti a snaží se respektovat vývoj podob reklamních sdělení. Množství 

východiskového materiálu však na druhé straně vedlo k tomu, že se práce stala sledem řady 

analogicky strukturovaných popisů jednotlivých reklam, což vede k určité monotónnosti 

výkladu.  

Nesporným pozitivem popisů televizních reklam je přitom to, že autorka přihlíží k jejich 

znakově heterogenní povaze a sleduje uplatnění jednotlivých kódů (řeč ve zvukově a písemné 

formě, pohyblivé obrazy, hudba) a vzájemnou interakci těchto kódů, výkladům by ovšem 

prospělo důkladnější seznámení s problematikou intermediality. Někdy se popisy až příliš 

soustřeďují na vystižení faktických detailů, menší prostor zaujímají obecnější poznámky o 

adresátech reklam a využívaných strategiích působení. Práce by určitě získala, kdyby se 

autorka pokusila o výraznější zobecnění poznatků získaných deskripcí mnoha jednotlivých 

reklam. 

Jazykové nekorektnosti a nedopatření se v práci vyskytují jen v poměrně malé míře 

(např. „spojuje paralelismus zvukovým s významovým“ – s. 21; psaní třiceti-vteřinový), 



někdy je však jazykové vyjadřování poněkud neobratné (např. „je zde využito obecné češtiny 

s mírou expresivity a jogurt je opravdu dobrý“ – s. 40), a především se projevuje tendence 

k stereotypnímu opakování stejných formulací: stále znovu se setkáváme s obraty jako 

„s novinkou/novou reklamou přichází“ (mj. s. 40, 41, 57). Partiím práce psaným anglicky by 

prospěla pečlivější redakce.  

Celkově bakalářská práce Martiny Valné splňuje požadavky, které jsou na práce tohoto 

typu kladeny. Doporučuji ji proto k obhajobě. 

 

Navrhované hodnocení: velmi dobře – dobře (podle obhajoby) 
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