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V úvodu práce autorka seznamuje čtenáře s pojmem product placement, jeho 
historií, významem v mezinárodním i českém měřítku a vymezuje cíle práce jako 
analýzu product placementu jako společného jmenovatele sémiotiky marketingu 
a filmu, analýza filmu skrze spotřebitelskou estetiku, hledání řečnických figur v 
řeci product placementu a analýza propojování filmu, reklamy a produktu na 
úrovni významů. Už s tohoto výčtu je jasné, že ač jsou cíle práce velmi ambiciózní 
a velmi zajímavé, chybí zde jasná definice toho, na jakou otázku má práce 
odpovědět a jakým způsobem. Cíle jsou místy take popsány tak komplikovaně, že 
je těžké rozluštit, co textem autorka myslela. Tento problém se potom odráží i v 
dalších částech práce, které by větší přímočarost pomohla k lepšímu využití 
velkého potenciálu, který toto téma skýtá.  
 
V teoretické části se autorka věnuje vymezení pojmu product placement, jeho 
formám, efektivitě. Je zde použito množství kvalitních zdrojů, některé části však 
ozdrojování postrádají (např. části Reverzní product placement nebo Výhody 
product placementu neodkazují na žádný zdroj). Pozornost se poté obrací k 
sémiotice filmu, kde autorka vymezuje film jako komunikační prostředek a 
zamýšlí se nad jeho sémiotickou strukturou včetně jeho základní jednotky, 
denotace, konotace, paradigmatické a syntagmatické struktury. Poté se detailně 
věnuje metafoře a metonymii, jejich vymezení vůči paradigmatu-syntagmatu a 
jejich specifičnosti v aplikaci na film. Tato část teorie je výrazně lépe ozdrojována 
než část předchozí, autorka zde pracuje s různými zdroji, které staví do vzájemné 
konverzace a ve vzájemném vztahu je kriticky hodnotí. Je zde vidět, že se v 
tématu dobře orientuje. Závěrem této části práce se autorka zamýšlí nad efektem 
vstupu produktu-značky do sémiotické struktury filmu a nad významem značky 
jako takové i jejím významem pro významovou strukturu filmu. Tuto krátkou 
podkapitolu vidím jako důstojné shrnují předchozí části a zároveň chytrý vstup 
do části následující, která pojednává o sémiotice v marketingu.  
 
V této části se autorka věnuje aplikované sémiotice v rámci oboru marketingu. 
Jako trochu nešťastný vidím překlad termínu marketing semiotics jako 
sémiotiku marketingu, neboť se jedná právě spíše o sémiotiku aplikovanou 
v marketingu. Nicméně opravdu oceňuji vysokou úroveň, s jakou se autorka 
s touto ne úplně známou oblastí marketingu i sémiotiky vypořádala. Autoři, ze 
kterých čerpá, jsou pro marketingovou sémiotiku zásadní. Doslovné překlady se 
místy trochu míjí významem, nicméně u tohoto typu textu pro studenta, který se 
v tomto specifickém podoboru dlouhodobě nepohybuje, je to pochopitelné. 
Autorka zde vysvětluje důležitost symbolické hodnoty značek, které se tak 
stávají součástí životního stylu spotřebitelů. Zdůrazňuje tak důležitost poznání 
kulturních kategorií spotřebitelů. Poté obrací pozornost k možnostem aplikace 
sémiotické analýzy v oblasti marketingu a věnuje se sémiotice značky, kde 
nejdříve uvádí čtenáře do problematiky značek, popisuje značku jako takovou, 
stručně se věnuje i procesu brandingu, aby se pak mohla více do detailu věnovat 



sémiotice značky jako takové. Uvádí různé dimenze sémiotiky značky podle 
Laury Oswald, věnuje se také diskurzu značky včetně mytologie značek, jak je 
popsal Barthes. I zde se objevují menší chyby v překladech, ovšem celkově dává 
text smysl a vzhledem k cílům práce je pro práci velmi přínosný, protože znovu 
teoreticky spojuje populární kulturu, spotřebitele a značky. Podobné funkci 
slouží i část věnovaná sémiotice produktu, kde se autorka zabývá jeho 
denotativním a konotativním významem.  
 
Na závěr teoretické části se autorka věnuje spotřebitelské estetice. Je otázkou, 
zda má spotřebitelská estetika význam pro cíle této práce. Dle mého názoru je 
daleko klíčovější symbolická rovina spotřeby, o které se autorka v této části 
zmiňuje, a jíž může být estetika viděna jako jedna součást. Přestože se tedy 
objevují relevantní myšlenky, trochu nešťastné je uchopení tohoto tématu, které 
ale do jisté míry vyplývá z nedostatečně jasně definovaných cílů práce.  
 
V aplikační části práce se autorka věnuje nejdříve tomu, co nazývá 
spotřebitelskou estetikou, ale spíše se jedná právě o symboliku spotřeby, kdy 
spotřebitel (nebo v tomto případě filmová postava) definuje svou identitu 
objekty, kterými se obklopuje. Zdařilá je naopak analýza propojení symbolické 
spotřeby s product placementem v analyzovaných filmech. Autorka se dále 
věnuje analýze denotačních a konotačních významů umístění různých produktů 
ve vybraných filmech. Zde přináší některé zajímavé postřehy, nicméně by bylo 
zajímavé se na tuto problematiku zaměřit trochu hlouběji. To stejné platí i o 
analýze využití metafory a metonymie. Analýza je zdařilá a přináší mnoho 
zajímavých postřehů. Pokud by ale byla poněkud systematičtější, mohla daleko 
lépe těžit ze všech uvedených teoretických poznatků.  
 
Tuto práci hodnotím jako víceméně zdařilou kombinaci dvou oborů, kde se 
autorka nespokojila pouze s povrchním popisem marketingu či product 
placementu, ale práci důkladně podložila i z marketingového hlediska, resp. z 
pohledu brand managementu. Jednotlivé části práce jsou kvalitně zpracovány. 
Některé části jsou sice založeny pouze na jednom zdroji, ale jiné (ty, ve kterých si 
je autorka jistější) obsahují zdrojů více a objevuje se tu velmi dobrá práce s nimi. 
Jako menší nedostatek vidím fakt, že na sebe jednotlivé části příliš nenavazují. 
Pro orientaci v textu i v problematice by bylo lepší, kdyby z každé části jasně 
vyplývalo, jakým způsobem do práce zapadá a jakým způsobem se vztahuje 
k cílům práce. Z mého hlediska je zde trochu na škodu část o spotřebitelské 
estetice. Práci nic moc nepřidává a spíše jí ubírá na pochopitelnosti. Není tak 
příliš jasné, jaký byl cíl a jak ho bylo dosaženo. I z tohoto důvodu mám z práce 
pocit, že především v aplikační části toto téma nabízelo více možností.  
 
Navrhované hodnocení: 2 
 
Doplňující otázky:  

- Jak byste velmi stručně popsala hlavní otázku, na kterou jste v práci 
odpovídala? Jaká je odpověď a jak jste k ní dospěla?  

- Vyberte si značku, která se objevuje v některém z Vámi analyzovaných 
filmů.  Co byste řekla o jejím konotativním významu, který se marketéři 
snaží komunikovat? Jakým způsobem to dělají? Jakou roli zde hraje 



symbolika spotřebního chování? Použili k tomu metaforu a metonymii 
(pokud ne, měli by)? 


