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Cíl práce:
Zaměřit se na analýzu možností využití zpravodajské fotografie pro komerční účely.

Zamyšlení nad mediálním prostorem , ve kterém tento druh fotografie může působit.Rozbor 
možností uplatnění a také omezení zpravodajské fotografie v rámci reklamních kampaní.

Práce je napsána srozumitelně a kultivovaně. V úvodu autor ukázal schopnost charakterizovat 
základní stěžejní elementy reklamy a komunikačního procesu se zvláštním zaměřením na ty 
oblasti, které jsou pro téma bakalářské práce důležité.
Přehledně popsal příběh firmy United Colors of Benetton a význam jaký měla spolupráce této 
firmy s výtvarníkem Oliviero Toscani pro vymezení její pozice na trhu a vnímání veřejnosti. 
Stěžejní částí práce mělo být téma reality a legitimity, etiky a fungování zpravodajské 
fotografie ve světě reklamy.
Komunikační příběh spolupráce Benettonu a Oliviero Toscani vešel do moderní hostorie 
komunikace , je všeobecně známá a bude i do budoucna kontroverzním předmětem sporů. Jde 
o téma užitečné neboť navozuje kromě jiného také otázky etiky a společenské odpovědnosti 
reklamy.
Idolizovat příběh Benetton -  Toscani je stejně hloupé jako jej zatracovat. Výtvarný přínos 
Toscani světu novodobé reklamy je nesporný. Výběr společenských témat a jejich zpracování 
přineslo Benettonu významnou přidanou komunikační hodnotu. Na druhé straně nesmíme 
zapomenout, že v drtivé většině šlo o reklamní, komponované záběry bez jakýchkoliv 
zpravodajských charakteristik a vlastností. Jakkoliv byla Toscaniho kritická prohlášení a 
odsudky na vrub reklamy nekonvenční a v mnohém sympatická nesmíme zapomínat, že 
hnacím motorem reklamních aktivit firmy Benetton vždy byl a bude zisk. Z pohledu této 
reality mohou být prohlášení a postoje Toscani značným farizejstvím. Toscani ve své 
reklamní fotografii fabuluje společensky zajímavá a závažná témata. Hlavním komunikačním 
rysem je provokativnost a šok na nesporně vysoké výtvarné úrovni. Právě tam kde on i 
Benetton dosáhl největšího reklamního / a komerčního,prodejního/ ohlasu jde o reklamní a 
nikoliv zpravodajské fotografie. Pokud jde o využití fotografie zpravodajské, bylo příznakem 
již sestupné tendence popularity a spolupráce Toscani s Benetton.. Toto využití sice působilo 
jako šokující, ale zároveň samoúčelné a postrádalo přidanou komunikační hodnotu.Tuto 
skutečnost autor práce také v závěru naznačil.
Celkově by práci prospělo méně Benettonu a Toscani a více prostoru úloze zpravodajské 
fotografii v reklamě a také více příkladů než jedna firma a jeden druh spolupráce.
Formálně upozorňuji pouze na překlepy. .
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Doporučená otázka k obhajobě:
Problémy a příležitosti zpravodajské fotografie v reklamě ?
Více příkladů využití a hodnocení zpravodajské fotografie v reklamní kampani /např.pivovar 
Bernard/ _


