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Diplomová práce Markéty Knotové Sémioprostor reklamních kampaní před referendem o 
vstupu ČR do EU (srovnání kampaně MZV ČR, kampaně soukromého média a kampaně 
média veřejné služby) představuje velmi pečlivé a detailní zpracování vymezeného tématu. 
Autorka ukázala, jak účinným nástrojem je sémiotická analýza, když je užita k jasně 
vymezenému čili.

Práce je poměrně rozsáhlá (117 s. textu + přílohy) a velmi zevrubně zpracovaná. 
Autorce se podařilo shromáždit reprezentativní materiál jak z médií veřejné služby, tak 
z médií soukromých. Všechny klipy, reklamní spoty i relace jsou explicitně popsány a na 
základě jednotné metodologie interpretovány. Autorka tak nabízí v míře více než dostatečné 
podklady pro to, aby čtenář mohl její teoretické i analytické závěry sledovat a prověřovat.

Autorka se rozhodla vycházet z bilaterálního pojetí znaku tak, jak je formuloval 
deSaussure a rozvinul R. Barthes. Tato volba implikuje důraz na konstruování reality 
v sémióze, a proto se jeví jako vhodná. Autorka na prvních 31 stranách tuto teorii dobře 
vyložila s četnými odkazy na sekundární literaturu.

Vlastní analýzu najdeme od s. 32 až po s. 110. Na těchto stranách autorka velmi 
ukázněně a přesně přepisuje televizní a rozhlasové spoty, následně je analyzuje a hodnotí. Její 
text je místy až lakonický, ale vždy velmi precizně formulovaný a výstižný. Závěry, ke 
kterým dospívá, jsou přesvědčivé a několikanásobně doložené.

Práce je formálně velmi pečlivě zpracována, formulačních chyb je mizivě málo, byla 
provedena poměrně úspěšná korektura, angličtina v Summary je idiomatická. Autorka 
vybavila práci bohatými přílohami.

Autorce se tedy podařilo popsat reklamní kampaň před vstupem do Evropské unie 
v takové úplnosti, teoretické i metodologické důslednosti a interpretační přesvědčivosti, v jaké 
tato analýza dosud nebyla dostupná.

Závěr je tedy celkem nasnadě: soudím, že práce splňuje požadavky kladené na práci 
diplomovou pro shromážděná empirická data i pro úplnost metodologickou i analytickou. 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji klasifikovat výborně.
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