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Posúdenie diplomovej práce Lucie Kutilovej   

Sémiotická analýza kampaně „chodicilide.cz“ 

       

Katedra elektronické kultury a sémiotiky 

Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze 

 

Predkladaná diplomová práca sa voľbou témy i spôsobom jej spracovania 

umiestňuje do okruhu, ktorý spadá do poľa študovaného odboru. Možno 

konštatovať, že autorka prejavila schopnosť uplatniť pojmové a metodologické 

nástroje semiotickej analýza kultúrnych a spoločenských fenoménov a že ich 

uplatnila na predmet, ktorý je pre analýzy tohto druhu vhodný. Treba zároveň 

oceniť, že autorka vo svojom texte zohľadnila aj spoločenské a humánne 

aspekty, ktoré sa v prístupoch k hendikepovaným ľuďom zákonite objavujú a do 

značnej miery ovplyvňujú recepciu skúmanej komunikačnej kampane. Toto 

rozšírenie poľa pokladám za integrálnu súčasť analýz a pozitívne hodnotím, že 

autorka pri prienikoch do neho neostala pri všeobecných deklaráciách 

humanistických výziev, ale sa práve v duchu skúmanej kampane pokúsila zaujať 

stanovisko, v ktorom sa objavuje aj schopnosť pristúpiť k téme so zmyslom pre 

pochopenie humorných prejavov.   

Ako už názov práce naznačuje, ťažiskom sú analýzy rozvíjané z pozície 

semiotických teórií. K pozitívnemu hodnoteniu, ktoré som v tejto súvislosti 

vyjadril hneď na začiatku posudku, musím pridať dve kritické výhrady: po prvé, 

prehľad základných koncepcií semiotiky v teoretickej časti je príliš všeobecný 

a opakuje učebnicové vymedzenia pojmov (napr. reprodukovanie referenčného 

trojuholníka na s. 27); a po druhé, niektoré špeciálne a pre analýzu reklamy 

dôležité pojmy či prístupy ostávajú sotva naznačené (napr. účinok metafory 

a metonymie ako je uvedený na s. 50). Pri skúmaní jednotlivých súčastí 

kampane autorka neraz prejavila nesporné analytické schopnosti a dôvtip, 
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nevyhla sa však zjednodušujúcim výpovediam, ktoré niekedy bez argumentácie 

uvádza alebo preberá (napr. názory o symbolike trojuholníka a štvorca – s. 59, 

pozn., alebo tvrdenie, že žltá farba nám umožňuje pochopiť svet, do ktorého sme 

sa zrodili – s. 60). Najdôkladnejšími sa mi javia jej analýzy billboardu kampane, 

aj tam by sa však dalo postúpiť ďalej pri identifikovaní jednotlivých zložiek 

a ich súhrnného pôsobenia.  

Pokiaľ ide o jazykovú a formálnu stránku, predkladaná diplomová práca  

spĺňa nároky kladené na práce tohto typu. Text má prehľadnú štruktúru, 

rešpektujú sa v ňom pravidlá uvádzania zdrojov. Niektorým nedostatkom sa 

však autorka nevyhla, napr. na s. 13 citát z Barthesa („sémiotika“ – malo byť 

„sémiologie“), na tej istej strane dosť nezrozumiteľná poznámka o vzťahu 

kontinentálnej sémiológie a hermeneutiky, nejednotnosť pri uvádzaní citátov 

z angličtiny (raz bez prekladu, inokedy preložené) a i. 

  

Navrhujem, aby práca Bc. Lucie Kutilovej bola prijatá k obhajobe 

a predbežne navrhujem známku 2.  

                                                           Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD.   

   

 

 


