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Predmet, na ktorý sa autorka vo svojej diplomovej práci zamerala, 

bezpochyby spadá do poľa študovaného odboru a zaslúži si teoretický záujem. 

Pozitívne sa môžem vyjadriť aj o voľbe metodologického východiska, ktoré 

autorka pre skúmanie svojho predmetu zvolila. Semiotické štúdia už mnohokrát 

zamerali svoju pozornosť na oblasť reklamy, aby pri analýzach jej konkrétnych 

prejavov ukázali účinnosť svojich pojmových a metodologických nástrojov. 

K predpokladom, ktoré mohli viesť k úspešnému rozvinutiu analýz treba 

pripojiť aj rozhodnutie sústrediť sa na reklamy na detské produkty. Autorka túto 

kategóriu zúžila na televízne reklamné klipy a následne z nich vybrala vzorku, 

ktorá sa vzhľadom na zámer dá pokladať za reprezentatívnu.  

Konkrétne výsledky semiotických analýz, ktoré autorka v práci 

prezentuje, však napriek uvedeným pozitívam vzbudzujú viaceré pochybnosti 

a kritické pripomienky. Ich spoločným východiskom je skutočnosť, že autorka 

k uplatňovaniu semiotických pojmov pristupuje príliš voľne a uspokojuje sa pri 

dosiahnutí prvých, viac-menej zrejmých poznatkov. V dôsledku toho predkladá 

ako výsledky zistenia, pri ktorých by vlastná semiotická analýza mala ešte len 

vstupovať do fázy svojho rozvinutia. Prejavuje sa to už v prvých častiach jej 

analýz reklamných klipov, kde sa pokúša identifikovať denotácie a konotácie. 

Jej prístup ku konotačným významom je poznačený nesystematickým – aj keď 

občas invenčným, to treba priznať –  uvádzaním toho, čo jednotlivé podnety 

evokujú.  

Rovnakú, ak nie ešte väčšiu absenciu systematických a analytických 

postupov nachádzame v častiach venovaných indexu, ikonu a symbolu. Keďže 

tu autorka preberá peirceovskú klasifikáciu znakov, dalo by sa očakávať, že 

v tomto duchu bude chápať aj symboly a bude za ne pokladať nemotivované 

spojenie vehikula a objektu. Z tohto hľadiska patrí medzi symboly väčšina 

výrazov prirodzeného jazyka. Ako však naznačujú jednotlivé uvádzané príklady, 

autorka chápe symbol oveľa širšie (na s. 58 vyjadruje názor, že sa symbol sa dá 

pokladať to, že „jogurty uchováváme v lednici“) a ak sa prikláňa k niektorému 



bližšiemu vymedzeniu, je to skôr klasické chápanie (kráľovská koruna ako 

symbol moci na s. 73), alebo ustanovené spojenie na základe dohody tvorcov 

loga alebo sloganu („výrobci se tom dohodli“, s. 83). Dosť nepresvedčivo potom 

vyznieva pokus o stručné zhrnutie empirickej časti, kde sa autorka pokúša 

vyjadriť pomer medzi indexmi, ikonmi a symbolmi (s. 89).  

V texte diplomovej práce sa nachádzajú viaceré deskriptívne a referujúce 

pasáže a stránky, ktoré k poznávacej hodnote neprispievajú (také nájdeme 

predovšetkým v teoretickej časti). Medzi tým, čo tu na druhej strane chýba a čo 

by k tejto hodnote určite prispelo, chcem uviesť analýzu vzťahu verbálnej 

a vizuálnej stránky jednotlivých reklamných klipov.  

 

Predkladaná práca rešpektuje pravidlá uvádzania zdrojov, pramene sú 

uvedené v zozname literatúry.  

 

 Navrhujem, aby práca Bc. Šárky Paulovej bola prijatá k obhajobe 

a predbežne navrhujem známku 3.  
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