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PhDr. Zdeněk Křížek

posudek na bakalářskou práci

Lukáše Kimly

„Psychologické aspekty reklamní činnosti, vliv a persuaze působící na 

spotřebitele“

Volba a upřesnění tématu

Autor se rozhodl zpracovat téma, které je zajímavé a aktuální, ale současně velmi složité a 

poskytuje řadu možností k analýze. 

Metodika zpracování bakalářské práce

Práce zachovává standardní strukturu, text postupuje od teorie k praktické (empirické) části

zcela logicky a přehledně.

Autor si dobře definuje téma i cíl práce a výzkumné otázky. Metodiku výzkumu konzultoval 

s odborníky a z mého pohledu je tedy i tato část v pořádku.

Obsahová stránka – teoretická část

Pokud jde o část týkající se teorie reklamy, autor se mnou často konzultoval a moje 

připomínky akceptoval, takže dalších už nemám.

Možná pro úplnost bych dodal, že autor používá termínu „reklama“ v širším, obecnějším 

pojetí. Z hlediska současné terminologie by bylo vhodnější hovořit o marketingových 

komunikacích, a pokud jde o příklady, které autor uvádí v praktické části, nejde o čistou 

reklamu, ale spíše o podporu prodeje (Sales Promotion) či osobní prodej (Personal Selling). 

Tuto poznámku uvádím nikoliv jako výtku, protože na toto téma jsem s autorem hovořil, ale 

pro upřesnění v případě námitek komise. Jde více méně o zjednodušení, které ale lze 

v případě tohoto stupně kvalifikační vysokoškolské práce tolerovat. Úplně přesná 

terminologie by text zbytečně zatěžovala, aniž by to bylo přínosné pro hlavní zaměření práce. 

Autor ostatně v této subkapitole prokázal, že přesné terminologické rozlišení jednotlivých 

typů marketingových komunikací zná, ale z hlediska čtenářského komfortu tuto terminologii 

zjednodušil.

Potěšitelné je, že už v teoretické části autor svůj text směřuje k meritu zkoumaného problému 
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a zabývá se aplikací psychologických poznatků na příkladech vybraných reklam.

Příjemným aspektem práce je i zdůraznění etického rozměru působení marketingových 

komunikací, zejména pak problém zneužívání psychologických poznatků v těchto aktivitách a 

zneužívání persuazivních metod ve vztahu k cílových skupinám zákazníků. 

Praktická (empirická) část

K vlastnímu výzkumu autor zvolil typ kvalitativní metody, konkrétně zúčastněného 

pozorování a polostrukturovaných rozhovorů. Domnívám se, že tato volba byla vzhledem 

k tématu práce a cíli, který si autor kladl, odpovídající.

Práce se zdroji

V tomto bodě jsem neshledal žádné věcné ani formální chyby. 

Jazyk textu

Text je psán velmi kultivovaně a přitom čtivě. Nenalezl jsem v něm žádné nedostatky ani 

v gramatice, ani v syntaxi.

Celkové hodnocení

Autor se nikde nedopustil zásadních věcných ani formálních chyb. Práce je kvalitní a podle 

mého názoru plně splňuje nároky kladené na tento stupeň kvalifikačních vysokoškolských 

prací.

Autor sám se zmiňuje o některých slabých místech svého výzkumu (str. 52 – 53), což je 

možná netaktické, ale velmi sympatické. Při obhajobě by proto mohl o těchto rezervách 

pohovořit a navrhnout řešení pro další možný výzkum v této oblasti.

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm 1 - výborně.

V Praze dne 12. 6. 2013

PhDr. Zdeněk Křížek


