
Posudek diplomové práce Bc. Michaely Vlkové Děti a reklama 

 Diplomová práce Michaely Vlkové je věnována reklamě orientované na děti či propagující 

produkty jim určené. To je téma velmi zajímavé, společensky významné a současně i aktuální, 

zejména vzhledem k potřebám mediální výchovy v českých školách, jež je sice zajištěna 

programovými dokumenty a v jisté míře i metodickými materiály, ale obsáhlejší materiálové práce, 

které by analyzovaly mediální komunikaci ve vztahu k dětem a mládeži, jí zatím chybějí. Diplomová 

práce M. Vlkové se pokouší přispět k zaplnění tohoto prázdného místa: navazuje na dosavadní práce 

domácí i vybrané zahraniční a pokouší se analýzou poměrně rozsáhlého autentického materiálu 

doložit některé z typických prostředků a strategií, jimiž se reklama pokouší oslovit cílovou skupinu, 

tedy děti a pečovatele o ně. Předložený text přináší, jak uvedeno, obsáhlý autentický materiál, 

utříděný podle zvolených hledisek a zčásti interpretovaný; může sloužit jako užitečné východisko pro 

další analýzu i jako opora při plánování mediální výchovy na nejnižších stupních škol.  

Práce je rozdělena (pomineme-li tři úvodní „kapitoly“, v nichž autorka na přibližně dvou 

stranách uvádí pojmy jako reklama, její funkce a základní typy) velmi účelně do tří kapitol: v první, o 

rozsahu přibližně 10 stran, rozebírá kol. Vlková vztah dětí a reklamy, zabývá se tedy historií reklamy 

pro děti, specifiky dětského adresáta, výzkumy věnovanými reklamě pro děti, legislativou, která 

reklamní komunikaci ve vztahu k dětem upravuje, a mediální výchovu. Druhá kapitola je věnována 

metodologii; diplomantka v ní upřesňuje cíl analýzy a její postup: podrobně se zabývá zejména 

sběrem reklam a charakteristikou materiálu pro analýzu. Třetí kapitola přináší vlastní analýzu – 

autorka si v ní všímá způsobu využití tří typů prostředků v reklamě tohoto typu a dominantních 

komunikačních strategií. Analýza je dobře materiálově založena, autorka se snaží svá tvrzení doložit 

interpretací konkrétních reklamních sdělení. Následuje stručný závěr, seznam zdrojů a použité 

odborné literatury – na ní je potřeba ocenit, že se autorka obracela jak k literatuře lingvistické, resp. 

stylistické, tak k pracím z oboru mediální studia a marketing a z didaktiky, především didaktiky 

mediální výchovy; v seznamu literatury jsou práce domácí i vybrané zahraniční.  

Po formální stránce je práce zpracována na úrovni odpovídající kvalifikačním pracím tohoto 

typu, autorka se bohužel nevyhnula některým formálním nedostatkům, zejména interpunkčním.  

Celkově pokládám předloženou práci za užitečnou a odpovídající nárokům, které na 

diplomové práce klademe. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.  
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