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Teoretickú časť práce nepovažujem za dobrý kompilát. Časť o semiotike je zbytočná v tom zmysle, že 

vedomosti v nej obsiahnuté sa u predkladateľky práce už predpokladajú, je všeobecná a autorka z nej 

ďalej nečerpá. Časť o reklame je na druhej strane úplne mimo rámca semiotiky, autorka v nej využíva 

dostupnú marketingovú literatúru a literatúru z odboru psychológie reklamy. Takisto nerozumiem 

dôvodom pre zaradenie kapitoly o regulácii reklamy do práce. 

Hypotézy vlastného výskumu sú vágne a zakladajú sa na niektorých predpojatých tézach z detskej 

(alebo ľudovej) psychológie typu: „u detského diváka je ťažšie udržať jeho pozornosť“ alebo „detský 

divák vníma a jedná predovšetkým emotívne“. Pomohli by odkazy na literatúru, z ktorej autorka 

čerpá podobné poznatky. V prvej hypotéze autorka predpokladá početný výskyt indexov, ikonov 

a symbolov, ďalej stereotypy a tzv. „mýty dnešnej doby“. V druhej hypotéze predpokladá, že reklamy 

na detské produkty cielené na deti získavajú pozornosť zameraním sa na emócie, kdežto reklamy 

cielené na dospelých viac informujú. Problémom je, že ani prvá, ani druhá hypotéza si pre svoje 

potvrdenie výskum nevyžadujú. 

Problematická je i samotná metóda výskumu, v ktorej autorka mieša nesúmerateľné prístupy tak, že 

využíva kvantitatívnu metódu náhodného výberu. Reklamy nečlení podľa vlastných kritérií, ale 

celkom jednoducho podľa kategórií produktov. Prístup, v ktorom sa do takej miery mieša kvalitatívna 

metóda analýzy s kvantitatívnou, je neodôvodniteľný.  

Samotná analýza je rozčlenená do týchto bodov: denotácia, konotácia, ikon, index, symbol a mýtus. 

Upozorňujem, že Barthesov model signifikácie nie je vhodný pre analýzu výpovedí (a hlavne 

viackódových); je len umelým analytickým rozčlenením lingvistického diskurzu. V časti denotácia 

autorka reprodukuje naratívy reklám, v časti konotácia postupuje asociatívnou metódou, následne 

vymenúva príklady pre typy znakov, a čo sa týka mýtov, uzatvára napríklad: „Tato reklama posiluje 

mýtus psa – nejlepšího přítele člověka.“ Čo je teda mýtus? 

Predbežne navrhujem známku 4. 
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