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Na  předkládaném textu  bych  rád  ocenil  autorčinu  snahu  diplomovou  práci  lépe  argumentačně

vystavět, odstranit velké množství chyb, zpřesnit poznámkový aparát  a zvolenou metodu práce a

její zaujetí pro netradiční téma sociální reklamy, také pokus o sémioticko-marketingovou analýzu.

Za analytické plus také považuji snahu pojmout téma z více pohledů, zejména kladně hodnotím

pasáž spojenou s mediálním právem, která bohužel zůstává v rámci textu osamocená. Za poměrně

zajímavou kapitolou považuji také 5. 3. Mýtus postižení – zdá se mi, že kdyby se autorka ubírala

těmito směry, práce by mohla být mnohem povedenější. 

Přestože  text  po revizi  a  vyškrtání  některých pasáží  „prokoukl“,  stále  obsahuje  poměrně  velké

množství (mnohdy zbytečných) stylistických a metodických chyb a odborných nepřesností.  

Domnívám se, že zcela zbytečně zůstalo v textu bizarní rozdělení na tzv. teoretickou a analytickou

část, přičemž teoretická je opět sbírkou vágních motivů z teorií sémiotiky – pravda, autorka čtenáře

na str. 11. varuje, že v teoretické části obor sémiotika přiblíží, nicméně se domnívám, že diplomová

práce by se neměla snažit koncepty „přibližovat“, ale kriticky se s nimi vyrovnávat. Navíc autorka

teoretické  koncepty  přibližuje  s  mnoha  chybami  a  vágními  názory  (pasáže  o  Peircovi,  Ecovi,

Sassurovi aj.). Zcela nesouhlasím s tvrzením autorky, že je nezbytné zmínit počátky sémiotiky a její

zakladatele (zvlášť pokud se zmiňují věci se kterými se v textu dále nepracuje a zmiňují se velmi

nepřesným způsobem – například  proč  se čtenář  dozvídá o Peircově faneroskopii  a  jeho teorii

kategorií, když je tento koncept pro analýzu naprosto zbytečný; stejně viz surreálně působící exkurs

k  Jakobsonově  afázii,  která  po  letmém zmínění  zůstává  nadále  zapomenuta).  Za  opakující  se

teoretický lapsus považuji opětovné používání až astrologicky působící psychologizující literatury o

barvách, které jsou „vládnoucí, vzrušující, jasné, pohyblivé ale i ponuré a znepokojující“ (str. 33).

Paradoxem celé práce, zejména pak tzv. analytické části tak je přechylování mezi takovouto nepříliš

hlubokou  psychologizací  a  v  kontrapozici  stojící  Bartesovou  mytologickou  sémiologií.  Práci

doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnocení tři.
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