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 Práce pana Bc. Ondřeje Štěpánka „Pražská reklama v meziválečném období“ se zabývá 

dosud málo probádaným fenoménem reklamy v prostoru Velké Prahy v druhém a třetím 

decenniu 20. století. K dispozici jsou dílčí pohledy na reklamu v meziválečném období, ať se 

již jedná o místní či firemní zaměření. Takto pojatá práce je přínosem pro hospodářské a 

sociální dějiny, ale také k československým dějinám a dějinám reklamy jako takové. Práce 

navazuje na dnes již klasické dílo české historiografie, na práci doc. P. Vošahlíkové o české 

reklamě. 

 Práce je založena na studiu nepublikovaného archivního materiálu uloženého v Archivu 

hl. m. Prahy a fondu Jiřího Solara, předního tvůrce československé reklamy, v Husitském 

muzeu v Táboře. Dále autor využil dobovou a současnou odbornou periodickou i neperiodickou 

literaturu. 

 Z práce je zřejmé zaujetí autora reklamou. Během zpracovávání tématu O. Štěpánek 

prokázal samostatnou iniciativu a tvořivý přístup. 

Vyjma úvodu a závěru tvoří práci celkem tři strukturované kapitoly. Nedílnou součástí 

práce jsou pečlivě a vhodně vybrané typy reklam, reklamních sloganů a působení reklamy na 

naše smyslové vjemy. 

 Lze souhlasit s autorovým tvrzením, že „meziválečnou obchodní propagaci ovlivnily 

dva vzájemně související faktory, zákon proti nekalé soutěži a vznik nejvýznamnější instituce 

první poloviny dvacátého století v tomto oboru Reklamního klubu Československého…“ (s. 8). 

V podstatě také na tyto faktory je zaměřena první část diplomové práce. Poté se autor věnoval 

problematice pražskou reklamou, která měla svá specifika (největší veřejný prostor, největší 

koncentrace městského obyvatelstva, cizinců a státních i soukromých institucí). Poslední část 

je zaměřena na instituce, které jednak reklamu vytvářely, jednak ji usměrňovaly.  



 Za pozitivum mohu označit použití dobových citátů, které nejen oživují výklad, ale jsou 

přímo jeho součástí. Také kladení si autorem otázek překračujících studované období 

(nadčasových) zasluhuje pozornost. Řada reklamních “triků“ vůči adresátovi, spotřebiteli je 

podobná či dokonce stejná i po téměř osmdesáti letech. Dokonce slogan „Nenajdete na světe, 

sýry jako v Madetě“ nepatří vznikem do doby polistopadové=, jak by se mohlo zdát, ale vznikl, 

jak autor v práci dosvědčuje, před několika desítkami let.  

 S autorovými vývody uvedeným v závěru práce lze souhlasit. Práce rozšiřuje povědomí 

o československé reklamě, které se často koncentruje jen na masivní reklamní počiny firmy 

Baťa ve Zlíně. Práce přesvědčivě ukazuje, že reklama v meziválečném období si našla trvalé 

místo ve veřejném prostoru, že podniky, ale ani „nevýrobní“ instituce nemohly být bez kvalitní 

reklamy. Původně zdrženlivý postoj českých podniků k reklamě a výlohám za reklamu z 19. 

století byl tedy překonán. Bylo by žádoucí problematiku reklamního oboru ještě více 

rozpracovat. Ostatně i naznačená vazba na evropské reklamní odborníky dává možnost budoucí 

rozšíření práce o komparaci „československo-české“ a „československo-německé“ reklamy, 

zda se odlišovaly či nikoliv. Plakátová vyjádření, zejm. u příležitosti různých výstav obou 

etnických společenství, je zřejmá.  Autor správně uvedl, že mezi významnější německé 

reklamní instituce patřil teplický Propaganda-Verband. 

 Žádná práce není dokonalá, ani práce B. Štěpánka. Autor jistě nevytěžil vše, co získal 

z archivních fondů. Rozbor pramenů a literatury, stejně jako závěr mohly být obsáhlejší. 

Poznámkový aparát by bylo možné zjednodušit. Uvedené připomínky nesnižují vysokou 

úroveň zpracování. 

Nicméně práci shledávám přínosnou pro obor hospodářských a sociálních dějin i dějiny 

reklamy. 

Práce, podle mého názoru splňuje nároky kladené na kvalifikační práce, a proto ji 

jednoznačně doporučuji k obhajobě.  

Navrhuji klasifikaci výborně/velmi dobře s ohledem na uvedené připomínky. 
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