
Univerzita Karlova v Praze -  Fakulta sociálních věd- IKSŽ

Diplomant Matěj SLÁVIK

Název bakalářské diplomové práce: SPRAVODAJSTVO V REKLAME 

Konzultantka : PhDr. Alena Lábová

Autor si pro svoji bakalářskou diplomovou práci zvolil téma v souladu se svým 

specializačním studijním zaměřením i svým hlubokým vztahem k fotografii. Když si téma 

zadával, byla jsem velmi ráda, že se někdo tak obtížného úkolu ujal. Jde o interdisciplinární 

záležitost a zdálo se mi to dost troufalé, ale vzhledem ke studijním předpokladům Mateje 

současně dobře zvládnutelné.

Zdá se ale, že téma přece jen přesáhlo jeho momentální možnosti věnovat se pouze 

studijním povinnostem. Musím přiznat, že jak jsem se na výsledky této studie těšila, tak je 

pro mne předložený text zklamání. Největší problém vidím vtom, že v podstatě nepřináší nic, 

co by na toto téma ještě nebylo publikováno. Autor se při zpracování omezí na tři známé a 

často parafrázované zdroje, které nenápaditě spojí do celku, v podstatě jen znovu uvádí již 

jednou uvedené bez ambice nového pohledu nebo aspoň vlastního hodnocení či názoru.

Už při letmém pohledu na strukturu práce je jasné, že původní stanovený zám ěr- 

prozkoumat možnosti využití zpravodajské fotografie v reklamě -  se ne zcela podařilo 

uskutečnit. Při troše počítání zjistíme, že práce je složena ze tří rozsahově (cca 8 stran) 

stejných částí -  úvodního poučení o tom, co je to reklama (z hlediska zadání v tomto 

rozsahu mírně irelevantní, neboť vymezení pojmu zpravodajská fotografie věnuje autor 

podstatně méně pozornosti), dále všeobecně známých informací o firmě Benetton a jejím 

fotografovi Toscanim (autor se omezí výhradně na jednu firmu a její komunikační strategii), 

třetí část tvoří to, o čem práce původně měla být -  zabývá se uplatněním zpravodajské 

fotografie v reklamě -  opět na přibližně 8 stranách. Dodejme, že součástí práce je také 

obrazová příloha s dobře vybranými ukázkami, autor ale ani zde nevyužije možnosti analýzy, 

subjektivního hodnocení nebo alespoň komentování výběru fotografií, její vhodnosti či 

nevhodnosti pro daný záměr, ale nezajímá se ani o její dopady, nepokusil se ani o úvahu, 

zda publikování zpravodajských fotografií má v reklamě budoucnost apod.

Závěrem musím uvést, že jako konzultant jsem se na práci -  vzhledem 

k dlouhodobému pobytu autora v zahraničí - podílela jen v jejím raném stádiu, na dalším 

zpracování a konečné podobě práce nemám žádný podíl a její předložení bylo pro mne 

překvapením.

Musím přiznat, že jsem byla při posuzování práce jistě ovlivněna svým zklamáním 

z nenaplněného očekávání invenčního autorského textu. V podstatě je ale předložená práce 

standardním odborným textem, který splňuje nároky, kladené na bakalářskou diplomovou


