
Posudek oponenta na diplomovou práci Romana Macháčka 

Sémiotika a ideologie v politickém marketingu: Analýza vybraných volebních kampaní 

Předložená diplomová práce pojednává především o působení mediálních obrazů, které je 

představeno z různých perspektiv a ve vztahu k poměrně širokému okruhu témat. Z hlediska 

zaměření oboru EKS jsou zde prezentovány relevantní koncepce, pojmy, a témata, dle mého názoru 

se jich ovšem autor snažil do textu vměstnat až příliš: různé aspekty dané problematiky jsou 

v důsledku toho pojednány jen velmi povrchně a poněkud nepřehledně.  

Hlavní problém práce spatřuji již v nejasné formulaci cílů a metod, jež mají vést k jejich naplnění. 

V anotaci autor uvádí, že představí „strategie a techniky politického marketingu v různých typech 

médií“ a také popíše „ideologickou funkci politické kampaně“, a to pomocí kritické diskursivní analýzy 

a ikonologické interpretace kampaní. V úvodu zase píše, že mu jde o vliv obrazových reklamních 

sdělení na veřejné mínění a „o praktické využití sémiotiky v politickém marketingu, které je 

aplikováno na konkrétní politickou kampaň.“ (s.1). 

Nejasnost záměru a zvoleného přístupu se pak promítla i do celého následujícího textu. Řazení témat 

se zdá zcela nahodilé, jednotlivé kapitoly nepřispívají k postupnému rozvíjení konkrétního problému, 

ale jsou mechanickým přepisem základních myšlenek z děl různých autorů. Strana 4-10 tak sestává 

pouze z citací a parafrází z knihy M. Fišerové, str. 11 a 21 je referátem z Iconology.. W.J.T.Mitchella, 

str. 22 – 27 z Flusserovy Komunikológie, atd. Tímto stylem R. Macháček postupuje vlastně až do 

konce: v práci postrádám základní linii výkladu, jsou zde jen vedle sebe (navíc ve velmi zkratkovité 

formě) prezentovány různé koncepce, které se autor nesnaží nijak konfrontovat či propojit. Není ani 

jasné, na základě čeho byly právě tyto koncepce vybrány, s tématem politického marketingu totiž 

mnohé z nich souvisejí jen velmi vzdáleně.  

Nahodilost řazení kapitol a nesystematičnost výkladu dobře vyvstane například v části zaměřené na 

ideologii. Autor nejprve stručně načrtne Marxovo pojetí ideologie, následuje pasáž věnovaná 

Rancièrově kritice Althussera (aniž by se o Althusserovi předtím zmínil), pak se přes Mitchellovu 

„kritiku ideologie“ ve flusserovském a marxovském smyslu (str. 38) dostane k Althusserově kritice 

Marxe. Ve všech případech přitom čerpá ze sekundárních zdrojů, žádný text od Marxe, Althussera či 

Rancièra v bibliografii nefiguruje. Také zde by bylo třeba vysvětlit, proč právě tyto koncepce považuje 

za vhodné teoretické rámce pro své téma, a které pojetí ideologie je podle něj pro výzkum v oblasti 

současných politických kampaní nejvíce vhodné.  

Z textu mi také není jasné, jak vlastně autor chápe vztah mezi sémiotikou, ideologií, a politickým 

marketingem. Například sémiotika se zde objevuje v různých významech: z některých formulací se 

zdá, že ji považuje za něco, co je v ideologii a politickém marketingu vždy již nějak přítomné. 

Například na str. 35 píše: Již od svých počátků byla ideologie jako vědecká disciplína spjata se 

sémiotikou… a dále:  ideologie svůj sémiotický základ sama zakrývá. Na téže stránce však zároveň 

uvádí: Sémiotika by měla sloužit buď k odstranění nebo alespoň poskytnutí možnosti k odhalení 

ideologie, avšak některé metasémiotické studie ukázaly, že je to vyloučeno. Ráda bych tedy Romana 

Macháčka požádala, aby u obhajoby vysvětlil, jak vlastně v kontextu svého tématu sémiotiku a 

ideologii chápe.   



Závěrečná část práce je věnována politické kampaní Karla Schwarzenberga: zde se nabízelo několik 

možností, o nichž sám autor v úvodu hovořil: buď sémiotická analýza vizuálních a verbálních sdělení, 

jež byly v kampani využity, případně diskursivní analýza, která by rovněž umožnila poukázat na jejich 

ideologický podtext. Ani jednu z těchto metod však nepoužil, stejně jako žádnou z koncepcí 

prezentovaných v předchozích kapitolách. Místo toho se  v zásadě omezil na popis průběhu 

kampaně, který je navíc z velké části převzatý z Marketing Journalu a několika dalších zdrojů.  

Pokud jde o formální stránku, autor cituje své zdroje dle norem, v textu se však objevuje poměrně 

velké množství chyb (pravopisných i stylistických). Česká verze abstraktu je nazvána „anotací“ a navíc 

obsahuje zavádějící informace: je zde uvedeno, že autor bude při psaní práce čerpat z děl Susan 

Sontagové, v textu o ní však nepadne ani zmínka a v seznamu literatury není; stejně tak chybí 

avizovaná analýza reklamní kampaně Andreje Babiše. 

Z výše uvedených důvodů bych Romanu Macháčkovi doporučila text ještě přepracovat a zásadnější 

nedostatky odstranit. Téma není zvoleno špatně, pouze by bylo třeba přistoupit k jeho zpracování 

více systematicky: doporučovala bych přesněji zformulovat záměr práce, zredukovat množství 

prezentovaných koncepcí a vybrat pouze ty, které skutečně mohou přispět k objasnění dané 

problematiky. V některých případech by bylo vhodné pracovat s novějšími texty, které zohledňují 

současnou podobu mediální sféry (například kniha Williamsonové z r. 1978, navíc zaměřená na 

produktovou reklamu, k pochopení současných způsobů vedení politických kampaní příliš nepomůže. 

Pro zkoumání ideologií projevujících se na dnešní politické scéně by se také jistě našli vhodnější 

autoři než Marx). 
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