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Barbora Křížková: 

Velkoplošná reklama na budovách v Praze 

Bakalářská práce Barbory Křižíkové se věnuje velkoplošné reklamě ve veřejném prostoru 

Prahy. Téma je aktuální a zajímavé s ohledem na mediální kampaň, která je vedena kolem 

pražských stavebních předpisů a která důvody pro omezení reklamy ve veřejném prostoru 

záměrně opomíjí. Práce by tak mohla být „aktivistická“, ale kromě toho, že k umístění reklam 

nechá vyjadřovat právě aktivisty, taková není. Naopak se akademicky snaží o výklad 

problematiky reklamy. 

Rozsáhlá teoretická část tak nejprve definuje téma a uvádí čtenáře do problematiky 

velkoplošných reklam, věnuje se historii reklam na budovách, aby pak představila široký 

kontext debaty o umísťování reklamy na budovách dnes, tj. legislativní rámec, obsah reklamy, 

její cíle a negativní jevy, které vystavení reklam sebou přináší. Důležitou kapitolou je téma 

veřejného prostoru – jeho vymezení, výklad jeho funkcí a vztažení problému velkoplošné 

reklamy k veřejnému prostoru. Akcent na posuzování reklamy z hlediska kladu/záporu pro 

veřejný prostor, který je pak dále rozvíjen v empirické části považuji za důležitou a správnou 

volbu autorky. 

Jakkoliv se občas teoretická část rozbíhá příliš do široka -  např. diskuze o tom, zda lze hledat 

počátky „reklamy“ již v mezolitu (což přisuzuji nedostatečně kritickému přejímání od 

původního autora), je tato část práce čtivá, dobře zpracovaná a čtenáře orientuje v tématu.

Následující metodologická část vybočuje z nešvaru společenských prací, kdy je použit 

metodologický projekt ze zkoušky SVIP. Metodologická část je reflexí výzkumných možností 

a postupů autorky, na něž autorka narážela a chce je před čtenářem přiznat. Jakkoliv je tato 

část kvalitně zpracovaná, přehlíží zde autorka jeden poměrně důležitý moment. Co je vlastním 

předmětem výzkumu – zda je to porozumění aktivistům a jejich uvažování o umístění 

reklamy ve veřejném prostoru (tedy zda jde autorce o lidi) nebo zda je předmět výzkumu 

zacílen na velkoplošnou reklamu samou. 



V analytické části pak autorka shrnuje odpovědi, které získala na základě drobného 

experimentu s fotkami velkoplošné reklamy na různých typových místech Prahy. Citované 

výpovědi aktivistů jsou zajímavé a jsou sondou, jak aktivisté uvažují o souvislosti prostoru a 

jeho zpětného vlivu na člověka. „My formujeme města a města formují nás,“ říká Jan Gehl. 

Doslovná transkripce včetně řečových vad informátorů je v těchto pasážích na závadu čtivosti 

textu a nerozumím, proč se autorka rozhodla citace neupravit do spisovného jazyka. Samotné 

vyhodnocení má pak trochu sklon ke kvantifikaci výsledků.

Pokládám práci za výsledek pečlivého studia odborné literatury a kvalitně připravených a 

provedených rozhovorů. Nemocí zaviněná změna vedoucího práce přinesla autorce zdržení i 

nutnost přizpůsobit se změně přístupu k danému tématu. Autorka se s touto překážkou dobře 

vyrovnala. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „lepší“ velmi dobře.

V Praze dne 11. září 2015                                                             Mgr. Ondřej Skripnik Ph.D.


