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Děti a reklama 

 

Diplomantka si ke zpracování chvályhodně vybrala téma nedostatečně probádané a společensky 

naléhavé: rozhodla se podrobit analýze reklamní sdělení propagující produkty pro děti. Za tím účelem 

nejprve v teoretické části práce definovala reklamu, popsala její funkce a vybrala z odborné literatury 

základní informace o reklamě zaměřené na děti jakožto cílovou skupinu; poté shromáždila 69 

televizních, 173 časopiseckých a 47 internetových (bannerových) reklam a provedla jejich analýzu. 

Sepětí teoretické a analytické části posuzované práce však není ideální. Teoretická část obsahuje řadu 

nepotřebných a jen částečně relevantních údajů (např. o legislativě USA v 80. letech 20. století nebo 

o postoji některých evropských zemí k reklamě), zato v ní schází vymezení pojmů (bojím se napsat 

„termínů“), jejichž vágnost pak oslabuje autorčinu analýzu (dětský element, dětský aspekt, strategie, 

apel). Teoretická část práce skládá poznatky z odborné literatury ve smysluplném sledu, ale 

nehodnotí je; už v ní čtenář práce narazí na nešťastné formulace („fakultativní funkce, které umocňují 

prostředky k dosažení primárního cíle“, s. 12). 

Na základě jakési preanalýzy se diplomantce vyjevily čtyři tematické oblasti, které v práci podrobila 

rozboru. Vymezení těchto oblastí je nešťastné nejen v tom, že pro ně nelze najít sjednocující 

charakteristiku (např. nápadné rysy materiálu, specifika reklamy určené dětem apod.), nýbrž i v tom, 

že poslední z nich je formulována tak obecně, že by mohla zahrnout i všechny zbylé. Metoda analýzy 

v práci popsána není (pod nadpisem „Metodika“ se skrývá půlstrana toliko vymezující ony tematické 

oblasti) a bylo by obtížné nějak ji pojmenovat: jde o namátkový popis variantnosti forem, jimiž se 

v autorčině materiále ty čtyři tematické oblasti projevují. Analýzu pokládám za ne zcela přesvědčivou: 

např. Brumík je spíš symbolem značky než lákadlem (s. 31), v centru reklamy na jičínský festival je 

namalována žába, která v Troškově pohádce nevystupuje (s. 34), vliv angličtiny na jazyk dětské 

reklamy nelze dokládat sebedelším výčtem propagovaných značek, jejichž vlastní jméno je anglické 

(s. 46), na „strunu bezpečnosti“ nehraje v reklamě na Kiddy zájmeno, nýbrž slovo ochránce (s. 53), 

sloveso muset se v imperativu neužívá a ani v citované větě v něm není (s. 60) atd.  

Hlavní slabiny analýzy jsou podle mě tři a jsou navzájem provázané. První je skutečnost, že práce 

jasně nerozlišuje mezi subjekty textovými a mimotextovými, zejména že ztotožňuje adresáty reklamy 

a spotřebitele; reklama je v práci nazírána z nejednotné perspektivy (tu dítěte-spotřebitele, tu 

zadavatele či marketéra) a nereflektuje to (jinak by nemohla obsahovat tvrzení, jako např. že slogany 

typu Přidej se k nim i ty! „je oslovován konkrétní příjemce“ (s. 53)). Druhou slabinou je implicitní, ale 

přesto z práce opakovaně vystupující přesvědčení autorky o všemocnosti reklamy a bezbrannosti 

spotřebitele, projevující se v kategorických tvrzeních typu „prodejce si automaticky zajistí další 

návštěvu zákazníka“ (s. 32), „každá nastávající matka nabude dojmu, že marketéři reagují konkrétně 

na ni“ (s. 55), „každý chlapec tak nabude dojmu, že také on je tím, kdo má nějakou nadpřirozenou 

moc“ (s. 60) – zdá se, že představu o stereotypnosti, masovosti spotřebitelů autorka s reklamním 

světem sdílí. Těžko přijatelné je pro mě také kategorické, černobílé odlišování světa v reklamě a světa 

skutečného na s. 40: když si v reklamě „rodiče hrají se svými dětmi, které jsou středem jejich zájmu“, 

je podle autorky dětem „ukazován svět zidealizovaný, do určité míry odlišný od jejich skutečného 

života“. Třetí slabinou analýzy jsou nejasné formulace. Těžko si např. představit, že reklama „apeluje 

na kvalitu produktu“ (s. 63), těžko řadit „přizpůsobení jazyka dané cílové skupině“ na stejnou úroveň 

obecnosti jako výskyt citoslovcí nebo využití expresiv, první odstavec na s. 75 považuji za zcela 



nesrozumitelný. Některá komická nebo zavádějící spojení jdou zřejmě na vrub snaze o politickou 

korektnost: jednak jde o matku a dítě zobrazené „v naturální podobě“ (s. 41), jednak o opakovaně 

uváděné „reklamy určené pečovatelům o děti“. „Hlavní protagonista“ (opakované) a „marketingový 

tvůrce reklamního sdělení“ (s. 52) jsou pleonasmy. 

Formální stránka práce je neuspokojivá – text obsahuje řadu chyb od nesprávných předložkových 

vazeb až po překlepy. Autorka hrubě chybuje v psaní velkých počátečních písmen (nadužívá je, např. 

„otázky Reklamy pro děti“, s. 21) a dopouští se opakovaně, ba systematicky některých typů chyb 

interpunkčních, např. dělá čárku při spojování dvou vedlejších vět spojkou a ve slučovacím vztahu, 

dělá čárku před nevětným jako a jakožto, opomíjí čárku za vloženou vedlejší větou aj. („reklama 

vyobrazuje ženu, která před sebou tlačí kočárek a muže“, s. 42). Opakovaně uvádí citace ze zdrojů 

neobsažených v seznamu použité literatury, včetně tak podivných položek, jako je „film USA“. 

Předloženou diplomovou práci Michaely Vlkové doporučuji k obhajobě, neboť se domnívám, že 

elementární požadavky ÚČJTK FF UK na kvalitu diplomových prací splňuje. Avšak nelze ji podle mého 

názoru ohodnotit stupněm lepším než dobře. 

 

 

Ve Vodňanech 27. prosince 2013     doc. Mgr. Robert ADAM, Ph.D. 


