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Autorka práce má nepochybně své zkušenosti se světem reklamy a ďokina|aje uplatnit i
v předložené práci. S vědomím toho, že ,,obal prodávď'vybavila svůj ,,vyrobek" akademicky
přitažlivým tifulem, strrrkturací dávajici najevo povědomí o standardech bakaliářské práce,
vždý se nám nabízi teoretická a praktická část, je realizován i ýzkum a jsou používány i
,,obřadní formule'o o potwzeď teoretických ýchodisek získanými daty z výzkumu, o
potvrzení hypotézy předloŽené práce' Vnější fasáda práce a pouŽívríní obratů z oblasti
,,rétoriky výzkumu" tak může vyvolat dojem věrohodnosti a obhajitelnosti. Jsme-li však
donuceni produkt ,'konzumovat", tedy přečíst a pokusit se vstoupit do diďogu s dílem, pak se
onen prvotní dojem věrohodnosti a obhajitelnosti naprosto rozpadá a spotřebitel ziskává
dojem, žebyl oklamiín, že prostě ona reklama byla klamavá.

Práci od úvodu po závěr provází absence i jen náznaků kritického myšlení a argumentace.
Autorka zřejmě nemá tušení, že pokud zvolí jako íjnil odraz reality v televizní reklamě, pak
to nutně předpokládá alespoň nějakým způsobem řešit, či vědomě vyjit znějakého řešení
toho, co se míní ,,realitouo'o ,,odÍazeÍrfo reality a jejich vzůahem v živlu televizní reklamy.
Ano, někdy se v rozhovorech twdí, to a to je ,,mimo realifu", ostatně respondenti jejího
výzkumu se podobným zpusobem vyjadřují. Není_li však na pozadi ýkumu nějaký
teoretický koncept ,,odrazu reality v televizní reklaměo', pak vyzkum nemůže ani nic
potwzovat, ani nic vyvracet, prostě není. V neposlední řadě pak nemůže byt viděno, jak
onen"odraz" spojit s okízkou účinnosti ěi působnosti reklamy.

V,oteoretické části" ona bezradnost při vymezení tématu propuká naplno. Autorka jistě
přečetla několik knih o reklamě a ptokázala kompetenci některá dtlěí témata nefetovat,
nicméně není jasné, jakou má tato ěast logiku, co tím autorka vlastně chce sdělit. Jaké místo
má např. velmi elementámí exkurze do ,,dějin reklamy"? Rozum pak zůstrívá stát nad tim, že
samotné ,,televizní reklamě" věnuje pouhé dvě stránky textu. o tématu ,,odÍazv reality
v televizní reklamě" tam nepadne ani slovo.
V praktické části autorka vyhlašuje neskromný zétměr ,,vysledovat vrtah mezi realitou a

reklamoď'(s' 33) a dokonce můžeme očekávat, Že ,,ýzkumný projekt vysleduje v jakém váahu
se má reklama k realitě a jak na sebe navzájem působí" (s.33). Zároveň však wrdí: ,,Cílem
vyzkumu je zjistit, co vše a jak divák u sledovi{ní reklamy vnímá. Jak dalece nad reklamou
přemýšlí a zda si pamatuje nejen děj' ale i to, co konkrétně reklama inzeruje. A samoďejmě
nakonec jestli se konkrétní reklamou, o které se ťeba sám zmíní' nechá či již nechal ovlivnit
natolik, že si inzerované zboŽí nebo službu koupí. A samoďejmě nakonec jestli se konkrétní
reklamou, o které se třeba sám zmíní, nechá či již nechal ovlivnit natolik, že si inzerované zboŽi,
nebo službu kóupí." (s. 33). Jako dobrá ilustrace autorčina přístupu nám pak poslouží
bezprostřední pokmčování její úvahy: 'Několik důkazů, že televizní reklama je ovlivněna
realitou již máme. V první řadě tu máme její vznik, kteý by nenastal bez technického qývoje'
ktery nás neustiále doprovází na kaŽdém kroku. Dále pak víme, že marketingová komunikace
čerpá a řídí se různými vyzkumy z vědních oboni, např. psychologie, sociologie, ekonomie. Bez
těchto věd a jejich vyzkumů by se moderní reklama zaměřená na zýšení prodejů firmy neobešla"
(s.33-3a). Pohlédneme_li na uvedené teze, které mají objasnit ýzkumný zámět autorky, tak
prostě nedávají žídný dobý smysl.

,,Do jaké míry podle studentů vysokých škol se zaměřením na humanitní obory televizní
reklama odráží realitu, tedy je věrohodná?" (s. 34), tak zní vymezení ,'hlavní ýzkumné otÍvky".
Výběr vzorku podle autorky nebyl nahodilý a zdůvodnění volby není možné neocitovat: ,,Proč
byli zvoleni právě studenti vysokých školhumanitních oboru? Byli shledríni nejzajímavějšími
a nejspolehlivějšími informátory. U studentů splňujících tato kritéria předpokládám
všeobecný rozhled, schopnost uvažovat o problematice z více úhlů a také schopnost
porovnávat veškeré možnosti. Předpokládrí se, že budou schopni rozumně argumentovat své



nénory.očekává se od nich smysluplná shmutí aněfjory navzlahreklamy k reďitě' které po

záveÁr:né analýzepřinesou velmi zajimavé závéry a zobecnění.

Většina vysokoškolských studentu prezenční formy"studia si přivydělává, coŽ je další

důleŽité kritérium, bez kterého by neměio smyslje považo1at za alekstátrrí vzorek. Proto byli

"yúfu'i 
ti studenti, rrcri si při sfudiu nějak při"yoota"ají. Pracující student bude mít na

reklamu pravděpodobně jiný nénor rcž teí, merý neni vyděleěně činný' JakoŽto lydě1ečně

činný již znáhodnotu pe;i; -může tak na reklaňu nahlížet i jako spotřebitel samotný, kteý

zaprezentovane 'ýiour.y 
utrácí své vlastrrí peruze. Pr9t9 jsouýdělečně ěinní vysokoškolští

studenti humanitních oboru zlatou střední óestou k získání pravdiých, smysluplných a.do

hloubky zaměřených odpovědí... (s. 36). Dost možná i sama autorka náIeŽí do skupiny

,,přivydělávajících si stuáentů,., která je fákrcm ,,přivyd'ělá1iíní si" blíže ,'realitě" a zároveň je

sto být zdrojem ,,pravdiqých, smyslupný"h ? do- hloubky zaměřených odpovědí"'

Exemplámím prftuáóm oné Lluboké oopoveai muže -b{ 
teze ,,Produkty sou, žejo dokonalý'

tcrósý a potom to vidíš v reólu a je to'úptně jirry::gnformátor č' 10) (s' 41)' ale výpovědí

podobného typu nut.^"rne v práci 
""loo 

ř"d'. K'"*ě jiného nás na základě,,qýzkumď' autorka

poučí o,, Televizních reklamrích odrážejících realitu" a-,, Televizních reklamách mimo realitu'o a

swj vyzkum shrnuje v kapitole 5.6 Diskuze. Nikde jsem však nenašel ony ,,pravdivé'

smysluplné a do hloubky zaměřené odpovědi*, ani u ,přivydělávajících si" studentů, ani u

autorky práce.
Y Závérupráce autorka odvážrrě tvrdí: ,,Dozvěděli jsme se do jaké míry je televizní reklama

věrohodná, zdao&áňírealitu a jaky vliv má ía diváka" ts. szl. Svoji odvahu stupňuje ve twzení :

,,Praktická část bakalářské práce prokázala, že teoretické předpoklady j'9'-_u souladu s výsledky

získanými praktickým ýzkumem* G. 5i). Máme to.ště;tí, že ,,Díky několika bystrym

informátorťrm si talo ,nrL.,n" snaze uvědomit, která tnlevizni reklama je více zarněřená na

ovlivnění diváka pomoci podprahového působenf' (s. 57). Autorka tím jenom dokresluje' že

standardy kritického myšlení u u.g.r*.nt'"e jsou ji cuji.u-pod formální fasádou bakalářské práce

;; sk'ý"á text, kteqý nemůže aspirovat na úspěšnou obhajobu.

Předloženou práci k obhajobě nedoporuěuji a hodnotím ji stupněm 4 (nevyhověl)'
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