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1) Problém vlastního vymezení tématu a smyslu práce 

Pod názvem „Sémiotická analýza animované reklamy“ se autorka zabývala hledáním specifika využívání 

technik animovaného filmu v reklamních spotech. Při rešerši odpovídajícího námětu neobjevila práci se 

shodnou tématikou, námět sám poskytoval podněty pro aplikování sémiotických přístupů, zároveň bylo 

možné předpokládat, že řešení nabídne i určité praktické závěry pro reklamní strategie. 

Těžiště autorčina přístupu se orientovalo na konkrétní hodnocení materiálu, do narativních i formálních 

vrstev zvolených spotů. 

 

2) Otázka metodičnosti přístupu 

Práce je rozvržena standardním způsobem. Nejprve musela autorka alespoň naznačit historický zrod 

animace, který je provázán s poznámkami o vývoji jejího obecnějšího významu a hodnocení. Dále celé 

bohaté spektrum animačních přístupů omezuje na kreslenou animaci, která je obvykle přijímána jako 

znakově rozpoznatelná a specifická. V této souvislosti vhodně zmiňuje 12 principů animace Walta Disneyho.  

Podobným způsobem uvedla i kontext reklamy v sémiotické perspektivě. Patřičné východisko pro další 

analýzu našla v konceptu denotace-konotace, který je podpořen Aumontovým pojmem „identifikační 

kartotéka“ a barthesovskou dvojicí lexikum-lexie. Dále také naznačuje využitelná pojetí psychologické 

empatie. 

V části kasuistiky zvolila autorka jednu z možných metodologií – srovnání spotů s kreslenými animacemi se 

spoty s hranou reklamou na stejné nebo podobné produkty. Autorka v této části potvrzuje, že je pečlivým a 

důsledným pozorovatelem. 

 

3) Věcné poznámky 

Práce prokazuje schopnost předběžně zhodnotit značný objem příkladů, ze kterých je proveden žádoucí 

výběr, pokrývající jistou typologii případů. V závěrech své analýzy autorka shrnula specifické možnosti 

kreslené animace, která akcentuje hravost, fantazii, uvolněnost a vysokou míru metaforičnosti, což 

podporuje fungování reklamy jako zábavy svého druhu. 

Neodhalil jsem žádné vážné prohřešky ve formálních náležitostech práce. 

 

4) Hodnota pramenů a poznámkového aparátu 

Rozsah využité literatury odpovídá standardu magisterské práce. Použita byla literatura věnující se studiu 

významu obrazů obecně (Aumont, Panofsky, Manguel, Hájek), sémiotická literatury (Eco, Michalovič-

Zuska, Černý – Holeš), díla věnovaná mediální problematice (McLuhan, Jirák-Köplová), problematice 

reklamy (Horňák), psychologie a psychologie reklamy (Kulka, Vysekalová), i práce týkající se přímo 

animovaného filmu (Plass, Gregor, Dutka, Furniss). V elektronických zdrojích autorka příhodně využila 

jednak on-line reklamní spoty, jednak doplnila pracemi, které jsou v tištěné verzi hůře dostupné nebo v ní 

neexistují. 
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Citační norma byla vždy náležitě respektována, literatura je zapsána bibliograficky správným způsobem. 

Poznámkový aparát byl využit k drobným komentářům. 

Výběr obrazových dokladů byl rozhodně vhodný, pokryl náležitou škálu případů a jejich hodnota pro 

samotnou práci je nepochybná. 

 

5) Jazyková stránka práce 

Jazyková stránka práce odpovídá standardu magisterských prací. Autorka dává přednost srozumitelnosti 

formulací, jimž někdy obětuje komplexnost vyjádření. Větné konstrukce jsou adekvátní, přijatelné pro žánr 

odborného textu. Míra překlepů nepřevyšuje běžnou míru pro redakční zpracování. Grafická úprava 

bakalářské práce naplňuje požadované standardy, autorka se rozhodně dokázala obstojně vyrovnat 

s požadavkem propojení textové a obrazové části. 

 

6) Závěrečné hodnocení 

V závěrečném hodnocení je mou povinností zdůraznit samostatnost autorky, jak při stanovení odborně 

relevantního problému, při hledání opory v dosavadních teoriích, tak nakonec i při finalizaci práce. Autorce 

se podařilo propojit poznatky získané při studiu sémiotiky s poznatky z oblastí, které musela samostatně 

v potřebné míře obsáhnout (zejména postupy a technologie animace). Pečlivá komparace nashromážděných 

příkladů je hodnotným východiskem pro formulaci závěrů, které samozřejmě nepřekračují přijatelnou mez 

pro vědecky přijatelné stanovisko.  

 

Práci navrhuji k obhajobě, moje hodnocení je „velmi dobře“. 

 

Aleš Svoboda, vedoucí práce, 9. 2. 2015 


