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Elena Romanenko předkládá bakalářskou práci zabývající se lingvistickou analýzou reklamy v angličtině. 

Teoretická část především definuje termíny jako reklama a prezentuje nejčastěji používané řečnické figury. Praktická 

část pracuje s korpusem 150 sloganů, které se dělí na nekomerční reklamu, reklamu na alkohol a cigarety a 

nespecifikovanou reklamu na různé produkty. Hlavním cílem práce je popsat souvislost cílů reklamy s jazykovými 

prostředky, které jsou pro tyto účely voleny. 

V teoretické části autorka přehledně objasňuje hlavní teoretická východiska své analýzy a je chvályhodné, že 

bere v potaz širší společenský kontext užití reklamy jako komunikačního modelu. Za zajímavé pokládám důsledné 

dělení na komerční a nekomerční účel reklamy. Uvažuje rovněž další relevantní teoretický koncept, kterým jsou 

jazykové funkce podle Jakobsona a tím vymezuje své pole zájmu o tzv. loaded language.  Teoretický rámec logicky 

přesahuje užší sociolingvistické zaměření a zahrnuje i oblast literární teorie, konkrétně řečových figur. Oceňuji 

strukturu prezentace zkoumaných jevů podle různých jazykových rovin i zahrnutí vlastních praktických příkladů již 

v této části práce, čímž autorka prokazuje dobrou orientaci v dané problematice a schopnost aplikace teoretických 

konceptů. 

Na praktické části oceňuji především rozsah korpusu a pečlivost, se kterou je čtenáři zprostředkován (viz 

Appendix a přiložené CD s grafickým materiálem). Při tak velké šíři praktických příkladů je škoda, že se o 

zkoumaném materiálu nedozvíme v interpretační části více, i když formát bakalářské práce samozřejmě představuje 

značné omezení rozsahu. Zároveň je sympatické, že se autorce podařilo najít kompromis mezi šíří záběru a popisem 

specifických jevů tak, aby text působil vyváženě a přinášel alespoň nějaké univerzální závěry. Pro další výzkum by 

bylo prospěšné pracovat s jasně vymezenou hypotézou, která by pomohla formulovat a formovat výsledky analýzy. 

V této podobě není dost dobře možné vyhnout se nástrahám přílišného zobecňování, ke kterému dochází zejména 

při hodnocení reklam s nespecifickým zaměřením (str. 29). Autorka uvádí, že vysoká míra užití imperativu se dá 

vysvětlit jeho persuasivní funkcí. Bez dalšího vysvětlení toto tvrzení působí tak, jakoby jiné typy reklam neusilovali o 

to přesvědčit konzumenta, což jistě neodpovídá realitě. 

Z hlediska formulační úrovně se práci nedá vytknout nic zásadního. Jedná se spíše o občasnou stylistickou 

nepřesnost a nekonzistentnost (např. užívání frázových sloves či nominalizace namísto stylisticky vhodnějších sloves 

románského původu – str. 26 make up namísto vhodnějšího concoct, fabricate, contrive; do no real favor namísto 

vhodnějšího do not benefit), či kolokační nestandardnost (např. str. 27 exclamatives are feebly marked). Nicméně celkově 

jsou stylistické prostředky použity adekvátně tématu i formátu. 

Navrhuji, aby se autorka při obhajobě vyjádřila k následujícím bodům: 
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• Jakým způsobem se rozhodovala o zařazení konkrétních reklam, které jsou součástí jejího korpusu 

– konkrétně na alkohol a cigarety a ne např. na produkty dětské hygieny, potřeb do domácnosti 

atd.?  

• Domnívá se autorka na základě vlastní zkušenosti, že člověk obeznámený s praktikami reklamního 

průmyslu v oblasti užití jazykových prostředků je více imunní vůči účinku reklamy? Který 

z popsaných často používaných jazykových prostředků považuje osobně za nejúčinnější a proč? 

• Mohla by autorka okomentovat cílové skupiny, na které jsou jednotlivé reklamy zaměřeny? Dá se 

např. tvrdit, že všechny vybrané reklamy na alkohol jsou určeny pro muže? Vzhledem k faktu, že 

vodka je nápoj spojovaný především s Ruskem a Polskem a zmiňované reklamy jsou v angličtině 

(tedy pro cizince), připouští autorka rozdílný způsob přitahování pozornosti k produktu, který by 

v ruštině či polštině byl formulován jinak? Uvažovala o tomto srovnání v širším měřítku – tj. 

rozdíly mezi reklamou na stejný produkt pro cizince a pro domácí konzumenty? 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnotit předběžně jako výbornou a ponechat konečnou známku na 

výsledku obhajoby. 
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