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Posudek vedoucí bakalářské práce studentky Kateřiny Sialiani: „Reflexe reklamy v předškolním vzdělávání“

Práce se zabývá problematikou, která je v českém kontextu dosud málo řešená. V úvodu práce je její cíl
definovaný jako prozkoumání toho, „jak televizní reklama působí na děti“ (s. 7) a na sondáž souvislosti 
dětského výtvarného projevu a reklamy (tamt.). 

Text se zabývá postupně vývojem reklamy a charakterizací reklamních médií a v souvislosti s televizní 
reklamou popisuje některé principy působení barev na vnímatele. Zabývá se stavem výzkumu reklamního 
působení na děti. Zajímavě srovnává přístup reklamy k dětem, ukazuje instrumentální pojetí dětství v reklamě 
(např. příklon k rychlému dospívání, s. 20), a kontrastuje je s pojetím pedagogicko-psychologickým. Poukazuje 
na vysokou frekvenci sledovanosti televize od nejranějšího dětství, referuje o zahraničních výzkumech a
nedostatku výzkumu problematiky v českém prostředí. Je zde vidět, že studentka se zájmem uvažuje o 
prudkém nárůstu reklamního vlivu, který děti formuje. Vztahuje tuto problematiku k dětským výtvarným 
činnostem. Tyto motivy spojují teoretickou a praktickou část, a procházejí, často ale jen implicitně, k závěrům 
práce (doporučením). Dále text ukazuje promyšlenost strategií působení na děti prostřednictvím vysoce 
kvalifikovaných specialistů z různých oblastí (s. 23, 24), a ukazuje potřebnost reflexe tématu v předškolním 
vzdělávání. Referuje o pokročilých metodách a technologiích ve službách tvorby televizní reklamy, aby 
vysvětlil neodolatelnost zírání dětí na televizní reklamy. Uvádí, že pro současnou výchovu a vzdělávání je to 
výzva. Zabývá se Kodexem pro reklamu, a ukazuje, že v něm je např. reflektovaná neschopnost malých dětí 
odlišit pohádku od reklamy, pokud v ní figuruje pohádková postava (s. 27). V části, která je nazvaná 
„Didaktická“ se studentka zmiňuje o problematice „kopírování hotových vzorů“, tedy stereotypů převzatých z 
reklamy (s. 29) a reflektuje souvislosti výtvarně didaktické tradice, která kritiku kopírování akcentuje. Opět 
uvažuje o roli výtvarného pedagoga v souvislosti s vlivem reklamy na děti. V praktické části studentka 
kombinuje prvky kvantitativní analýzy s kvalitativními metodami sběru dat a interpretace, jedná se o hybridní
výzkum. Studentka zde formuluje cíle týkající se jednak zjištění množství reklam předkládaných dětem, dále 
způsoby, jakými televizní reklama na děti působí, a rodičovské postoje ke studovanému jevu. Začíná 
pozorováním; při výběru sledovaného vysílacího času a analýze dat reflektuje poznatky z teoretické části.
Sleduje frekvenci reklam na jednotlivé produkty, ty nejčastěji inzerované v dalším textu více studuje. Při
pozorování uplatňuje kvalitativní analýzu vizuální stránky reklamy, poukazuje např. na použití obrazu dětí 
jako malých dospělých (s. 37). Sbírá data prostřednictvím dotazníku (68 dospělých). Provádí rozhovor se
68 předškoláky. Tam, kde se otázky mohly míjet účelem, studentka reflektuje, že se rozhovor teprve učí vést a 
u malých dětí je specifický. Ukazuje, že ve výzkumném vzorku byly děti velmi často vystavené televiznímu 
vysílání bez přítomnosti rodičů, a sebraná data interpretuje ve smyslu poukazu na velký vliv reklam na děti. 
Předmětem kritiky by se mohly stát komentáře vyjadřující morální pohoršení autorky nad mediální 
manipulací, z nichž některé mají podobu unáhlených závěrů (s. 45). Ve třetí části používá studentka 
charakterizaci výtvarné řady pro formulování jednotky výtvarné výchovy, kterou staví za účelem realizace 
experimentu. Zkoumá při ní četnost předpokládaných reflexí reklamní ikony v dětském výtvarném projevu, 
některé závěry jsou zavedené emotivností. Shrnujícímu závěru předcházejí doporučení, volně reflektující
nálezy bádání. 

Přínos práce je v tom, že studentka, především samozřejmě pro sebe, popsala intenzitu reklamního působení 
na děti a pochopila tak reklamu jako platnou součást vizuálního prostředí předškolních dětí. Práce obsahuje 
dílčí nálezy, které jsou přínosné také pro další učitele a vychovatele. Studentka řádně cituje studované texty. 
Až na drobné nepřesnosti je po jazykové i formální stránce práce v pořádku.

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci v daném oboru a doporučuji ji k obhajobě.
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