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PhDr. Zdeněk Křížek

posudek na bakalářskou práci

Gabriely Němečkové

„Obraz reality v televizní reklamě“

Volba a upřesnění tématu

Autorka se rozhodla zpracovat téma velmi zajímavé a současně obtížné. Reklama obecně (i 

reklama televizní) je v současné době podrobována veřejností i odborníky (psychology, 

sociology, kulturology etc.) značné kritice; současně však stále existuje, to znamená, že má 

svou funkci, kterou plní; kdyby tomu tak nebylo, reklama by zanikla. Etický aspekt věci je 

samozřejmě velmi důležitý, stejně tak estetická úroveň reklamních prostředků, jejich sdělnost, 

sociální odpovědnost atd. Otázka, zda reklama odráží realitu, je proto zcela relevantní, a jako 

jádro výzkumného problému je proto velmi nosným tématem.

Metodika zpracování bakalářské práce

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

zcela logicky a přehledně.

Obsahová stránka – teoretická část

V této části autorka provedla rešerši dostupných zdrojů z oblasti reklamy. Zabývá se i 

obecným marketingem, typologií zákazníka apod. Všechny uvedené informace jsou 

podložené zdroji, a po stránce obsahové v pořádku. 

Zdá se mi však, že část, která se věnuje historii reklamy obecně, je vzhledem k celkovému 

rozsahu práce naddimenzovaná, svým způsobem ne zcela nutná, a tedy do jisté míry zabírá 

místo, které by bylo vhodnější věnovat meritu věci.  

Totéž platí i o části, která se týká psychologie reklamy. Zde autorka vychází z díla doc. Jitky 

Vysekalové. To je bezesporu spolehlivý zdroj, ale i zde jsou uváděna fakta, která s tématem 

práce souvisí jen okrajově, a jistě by bylo možné tuto část textu zkrátit.

Naopak, vzhledem k tématu i názvu práce bych očekával, že bude větší pozornost věnována 

reklamě televizní, a to třeba i v historickém kontextu.
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Praktická (empirická) část

Autorka se mnou tuto část své práce konzultovala a byl trochu problém najít správný typ 

výzkumu i vzorek respondentů (informátorů). Zkoumat názory celé veřejnosti by bylo nad 

možnosti tohoto stupně kvalifikační vysokoškolské práce. Nakonec se autorka rozhodla 

realizovat výzkum mezi studenty vysokých škol (fakult) humanitního zaměření, konkrétně 

mezi těmi, kteří při studiu pracují. Domnívám se, že takto vymezený vzorek informátorů je 

zcela legitimní. Samozřejmě, že výsledky výzkumu jsou tímto výběrem poznamenány. Kdyby 

autorka dělala podobný výzkum mezi seniory se základním vzděláním, jistě by se dopracovala 

k výsledkům jiným. To ale nijak nezpochybňuje výsledky výzkumu této BP: dovídáme se to, 

co bylo předmětem výzkumu, tedy názory pracujících vysokoškolských studentů humanitních 

oborů, nic víc, nic méně. Některé názory těchto respondentů jsou velmi zajímavé, a to je 

velký přínos této BP.

Autorka trochu nad rámec svých povinností uvádí jako další možnost výzkumu v této oblasti 

výzkum formou focus group. Rozumně zdůvodňuje, proč tento typ výzkumu sama nepoužila, 

ale je sympatické, že o něm uvažuje a navrhuje ho jako možnou další etapu výzkumu v této 

oblasti.

(Ve výpovědích respondentů jsou často chyby, např. o reklamě jako o „navoněné zdechlině“ 

mluví nikoliv David Ogilvy, ale Oliviero Toscani; to však není chyba autorky BP, ona jen 

doslova citovala záznam rozhovoru s respondentem.)

Práce se zdroji

V tomto bodě jsem neshledal žádné věcné ani formální chyby.

Jazyk textu

V zásadě zde nejsou závažnější chyby, snad s výjimkou strany 55, kde je hrubá pravopisná 

chyba. Někde jsou drobné nedostatky v interpunkci.

Občas se autorka dopouští unáhlených formulací typu: „David Ogilvy, otec reklamy“ (s. 9) 

„Otec reklamy“ to rozhodně nebyl, ale jen asi nejvýraznější postava v reklamní branži ve 

dvacátém století.

Celkové hodnocení

Přes uvedené připomínky považuji práci za obhajitelnou. Autorka dodržela téma a zaměření 

práce a v zásadě splnila cíl, který si stanovila. Projevila dobrou teoretickou orientaci v oblasti 
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marketingových komunikací.

Hodnotím stupněm 2.

V Praze dne 12. 9. 2013

PhDr. Zdeněk Křížek


