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S reklamními billboardy se jistě setkal každý. Bakalářská práce Barbory Křížkové se 

zabývá problematikou situace okolo velkoplošných reklam a jejich forem ve veřejném 

prostoru hlavního města Prahy. Jedná se o velmi zajímavé téma, které v posledních měsících 

velmi silně rezonuje zejména v mediálním diskursu okolo tzv. Pražských stavebních předpisů 

(PSP). Právě na základě tohoto mediálního i veřejnoprostorového boje pravděpodobně 

autorka identifikovala i komunikační partnery jejího výzkumu. Tyto osoby "rekrutovala" z řad 

aktivistů, kteří proti velkoplošné reklamě v Praze brojí. Autorka tak - mimo úvodního shrnutí 

problematiky velkoplošných reklam a obecné historie zkoumaného fenoménu -  představuje 

a analyzuje data z celkem sedmi polostrukturovaných rozhovorů, které kombinovala s 

aktérským hodnocením vizuálních  materiálů (hodnocení umístnění billboardu v různých 

strukturách města). 

Z formálního hlediska jde o práci poměrně zdařilou. Autorka píše čtivě a hlavně bez 

gramatických chyb. Struktura první poloviny práce je sice poněkud neurovnaná, nicméně s 

trochou snahy se dá v textu poměrně dobře zorientovat. Odkazy na literaturu také zpravidla 

odpovídají zvolenému citačnímu úzu. V několika případech však není z textu zcela patrné, 

zdali jde o citace autorčiny, či odkazy na citovanou literaturu (např. s. 14 druhý odst.).  

Po obsahové stránce je práce problematičtější. V několika případech (s. 22 - tematizace 

snahy mladých o to, být podobní modelům a modelkám, s. 24 - "humor dokáže zjemnit fakt, 

že nám reklama něco vnucuje..." nebo s. 30, poslední odst.) se autorce do toku textu 

vkrádají neopodstatněná tvrzení, která nejsou ničím podložená nebo mají tendenci hodnotit 

kvalitu některých druhů velkoplošných reklam. Takto unáhlených soudů by se student 

humanitních věd měl dle mého názoru vyvarovat. 

Po shrnutí specifik velkoplošné reklamy autorka přechází ke zmapování historie reklamy 

ve veřejném prostoru. Faktograficky je výklad dostačující, zdali se ale práce zaměřuje na 

obchodní, urbanistický nebo sociálněvědní rozměr problematiky není zcela zřejmé, pouze je 

opakovaně sdělováno, že autorka chce nahlédnout to jak velkoplošná reklama působí na 

člověka (což je dost široké vymezení problému, přitom víme, že se soustředí na pohled 

aktivistů). Teoretický rámec a analytické východisko se dozvídáme (mimo načrtnutí v úvodu)  

v dalších oddílech textu - v praktické a analytické části (s. 38 a dále). Zjistíme tak, že se jedná 

o "sociologickou analýzu" založenou na kvalitativním výzkumu a dokonce se ukáže, že 

výzkumné otázky jsou vymezeny poměrně zajímavě. Právě proto považuji "metodologickou" 

část, i přes některé pasáže (např. rozjímání o reaktivitě) za odborně nejzdařilejší část textu. 

Zejména výběr metod a svůj postup během rozhovorů autorka velmi pěkně a citlivě 

popisuje. 

Celkově mi v práci chybí použití konceptů pracujících s materiální kulturou (např. Buchli 

2002) či antropologií krajiny (např. Czepczyński 2008), neboť reklama je neoddělitelnou 

součástí soudobé "kulturní krajiny", tyto výtky však v kontextu bakalářských prací nepovažuji 

za zásadní újmu. 

Základní kámen úrazu práce leží jinde - v práci s daty. Zrealizovat dobře rozhovory - což 

se autorce patrně i povedlo - bohužel ke kvalitní analýze nestačí. Autorka neodhalila to, že 



její práce s nastavenými otázky (s. 38) a vzniklými odpověďmi směřuje pouze k tomu, že 

potvrdí, co jsme  předpokládali. Aktivisté z podstaty svého postoje budou vystupovat proti 

většině neregulovaných forem velkoplošné reklamy. Přitom vytvořená (tedy ta citovaná) 

data jsou nesmírně kvalitní.  Jenže, autorka zohledňuje pouze "co" aktéři říkají, ale velmi 

zřídka se táže po kořenech toho, "proč" to říkají. Místo aby se autorka pokusila analyzovat, 

co mohou aktérské citace vypovídat o jejich celkovém světonázoru a jejich reflexi 

problematiky velkoplošných reklam, uchyluje se poněkud bezradně k počítání toho, kolik 

komunikačních partnerů bylo v tom kterém případě městského prostoru pro či proti 

(autorčinými slovy schvalovalo či neschvalovalo) umisťování reklam v těchto místech. 

Výsledkem je tak vlastně "kvantitativní" analýza rozhovorů ve stylu, tolik řeklo ano, tolik ne, 

a to je skutečně málo. 

Jakoukoli další interpretaci dat bohužel postrádám, a že by témat k rozpracování bylo 

velmi mnoho - například odkrytí profese jednotlivých aktivistů a nastínění jejich "životní 

dráhy" nebo jasně viditelný protiklad mezi podnikatelským záměrem billboardů a esteticko-

urbanistickými hodnotami a zásadami aktivistů, kteří mají pravděpodobně (bohužel se to 

nedozvídáme) velice blízký vztah k urbanismu. Současná diskuse okolo rozvoje a 

komodifikace veřejného prostoru navíc poukazuje na širší a obecnější mechanismy přejímání 

moci mezi zájmovými skupinami usilujícími o rozvoj města. I toto mi v práci chybí, nicméně 

je mi jasné, že půdorys bakalářské práce tomu nedostačuje. Jinými slovy - opakuji ještě 

jednou -, práce Barbory Křížkové odpovídá na otázku "co?" a "jak?", sociálněvědní "proč?" 

však z argumentace téměř zcela vypadlo.   

Barboře Křížkové se tak příliš nepodařilo udržet práci v koherentní podobě. I přes dobrou 

jazykovou úroveň textu a ucházející formální strukturu se nezdařilo představit kvalitní 

analýzu vymezeného problému. Práce tak i přes velmi zajímavé téma, které je aktuální a 

rezonuje současnou společností, zůstává pouze v rovině ozvěny analýzy komplexního 

problému. Zároveň je však třeba dodat, že i přes ne zcela adekvátní práci s daty, odvedla 

autorka evidentně mnoho výzkumné práce, což je nutno ocenit.  Vytvořená data, je však 

doporučuji v následujícím studiu reinterpretovat. 

 

I přes zásadní nedostatky práci navrhuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou 

"dobře. Výsledné hodnocení však samozřejmě závisí na výkonu autorky během obhajoby. 

 

V Praze 9. 9. 2015        Michal Lehečka 


