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Postmodernismus a marketing. Komunitní marketing. 

Práce se snaží vymezit termín postmoderní marketing a promítnout 

jeho možné praktické dopady do marketingových strategií, jež jsou 

zaměřeny na různé cílové skupiny. Práce rovněž propojuje 

marketingovou postmodernu s komunitním marketingem, který může být - 

v určitých ohledech - praktickou aplikací postmoderního marketingu.  

Hodnocení výběru tématu  

Téma, které si autorka vybrala, je zajímavé a se zřetelem na jeho 

možnost využití v praxi i aktuální. Marketingoví odborníci při 

přípravě a realizaci marketingových kampaní postmoderní přístupy 

(např. výběr symbolických prvků, které sdílejí význam a přidávají 

hodnotu výrobkům, přizpůsobení individualismu, řízení vztahu se 

zákazníky, apod.) v České republice sice používají, ale spíše 

bezděky – na základě zkušenosti, aniž by věděli, že to je právě 

„ten“ postmoderní přístup. Tuzemské profesní marketingové organizace 

a ani agentury (až na výjimky) se postmoderně v marketingu cíleně 

nevěnují. Proto může být práce, pokud by se podařilo alespoň 

částečně popularizovat její záměry, užitečným teoretickým rámcem pro 

„marketingové praktiky.“  

Hodnocení formální stránky práce 

Jako oponent práce můžu napsat, že uspořádání jednotlivých sekcí 

textu je přehledné a logické. Práce je po uvedení do problematiky 

formálně rozčleněna do tří základních výkladových částí, které jsou 

dále vnitřně systematicky a poměrně obsáhle členěny. Samotné 

zkoumání autorky, jímž je případová studie značky I LOVE PORNO je 

součástí třetí části diplomové práce.  

Přítomnost všech výkladových kapitol je účelná a v souboru tvoří 

vyvážený celek. Rovněž nakládání s poznámkovým aparátem odpovídá 

požadavkům, které jsou na diplomovou práci kladeny. Autorka rovněž 

vhodně využívá prameny, které i korektně cituje. Měla by však 

využívat profesní zdroje, které v poznámkovém aparátu až na několik 

citací z webu/týdeníku Marketing&Media (mam.cz), chybí. Tématům, jež 

souvisí s náplní práce, se věnovaly např. weby Mediaguru.cz a 



Mediar.cz či týdeník SalesMarketingMedia – což jsou zdroje marketéry 

hojně využívané. Jazyková úroveň textu je slušná.  

Hodnocení obsahové stránky práce  

Pozitivně hodnotím vyvážený poměr teoretické a praktické části. 

Ačkoliv je první část převážně popisná, přesně definuje pojmy a 

připravuje tak vhodné podmínky pro samotné zkoumání. V praktické 

části je pro analýzu dobře zvolená módní značka I LOVE PORNO. Ta je, 

s ohledem na množství symbolů, které nabízí a se kterými pracuje, 

vhodným východiskem pro zkoumání jak postmodernismu v marketingu, 

tak i pro s tím spojený komunitní marketing.  

Některé části této kapitoly až příliš popisují součásti kampaně 

(např. strana 75, sekce 3.3), aniž by se pak autorka pouštěla do 

jejich hlubší analýzy. Z pohledu oponenta rovněž autorka 

v analytické sekci nadužívá závěry marketéra Bernarda Covy z roku 

1996 (The postmodern explained to managers: Implications for 

marketing). Od té doby se však přístup k marketingu velmi změnil ať 

už kvůli rozvinutí internetu, či nástupu sociálních sítí. To sám 

Bernard Cova zohledňuje ve svých pozdějších pracích (např. On the 

Road to Prosumption: Marketing Discourse and the Development of 

Consumer Competencies, Consumption, Market & Culture, Svazek 15 

z roku 2012 či Cova, B., Dalli, D. & Zwick, D. - Critical 

Perspectives on Consumers’ Role as ‘Producers’: Broadening the 

Debate on Value Co-Creation in Marketing Processes, Marketing 

Theory, Svazek 11, číslo 3, str. 231-241 z roku 2011.) 

Samotná případová studie včetně zhodnocení komunikace značky 

vzhledem k postmoderní společenské situaci je však velmi zajímavá, 

kvalitně zpracovaná a původní.  

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že Bc. Markéta Josková splnila 

náležitosti, jež jsou na diplomovou práci kladeny. Po celkovém 

zhodnocení tedy doporučuji předloženou práci k obhajobě a v případě 

její obhajoby navrhuji její hodnocení stupněm „výborně“.  

 

V Praze dne 12. 9. 2014    Mgr. Filip Poštulka 

        Oponent diplomové práce 

http://www.academia.edu/6236986/The_postmodern_explained_to_managers_Implications_for_marketing
http://www.academia.edu/6236986/The_postmodern_explained_to_managers_Implications_for_marketing

