
Oponentský posudek na diplomovou práci Terezy Brychcínové Agresivita dítěte v kontextu 
masmédií (obor pedagogika, FF UK, 2007) 

Diplomantka předložila k posouzení práci na téma, které je módní, často zmiľí.ované v denním 
tisku - a tím pádem je také silně zatíženo obecně sdílenými před sudky, novinářskými 
kachnami, nesmysly a celou řadou nepodložených tvrzení, které se na první pohled tváří jako 
vědecká. Z těchto důvodů orientace v dané problematice není vůbec snadná. Autorka také, 
zdá se, mnohé zjednodušila na nejvyšší možnou míru, čímž se vystavila riziku, že namísto, 
aby měla kritický odstup, některé dobové předsudky nenahlédla dostatečně kriticky. 
Z kritických připomínek si dovoluji uvést následující: 
- například kapitola s názvem "Problematika manipulace v kontextu masmédií a jejich 
vliv na dítě" (od s. 43) má rozsah 2,5 stránky, z toho teprve poslední odstavec zmíní dítě a 
hovoří o něm pouze v souvislosti s normativními výroky v následujícím textu: "Je velmi 
důležité, aby děti uměly s médii zacházet. Aby se nestávaly jen jejich pasivními konzumenty, 
ale aby byly schopny vytvářet si vlastní názory a postoje. Aby netrávily u médií všechen 
volný čas a nechávaly se jimi ovlivľí.ovat a manipulovat. Média nesmí mít moc nad dětmi! 
Rodiče by měli mít dohled nad tím, co děti sledují a čtou, a omezovat tak nekontrolovatelný 
vliv médií na utváření názorů a postojů dítěte." Čekal bych analytičtější přístup. Uvedený text 
navíc vůbec neodpovídá nadpisu kapitoly. 
- následující kap. Média a vliv na agresivitu dítěte má rozsah necelé dvě strany, přičemž jde 
zřejmě (vzhledem k tématu diplomové práce) o jednu z klíčových kapitol. Navíc se v ní 
objevují novinářské fráze typu: "Odborníci se shodují v tvrzení, že násilí na obrazovce 
napomáhá agresivitu u dětí zvyšovat, zvláště pak u disponovaných jedinců." Chtěl bych 
přesně vědět, kteří to jsou odborníci - a na základě jakých výzkumů k těmto závěrům došli. 
(Chtěl bych tedy u obhajoby slyšet jak vypadaly cíle jejich výzkumu, vzorky respondentů, 
hypotézy,jakje tito přísně utajení "odborníci" ověřovali - a k jakým dospěli výsledkům.) 
- na s. 20 autorka uvádí "Vysoká teplota - vysoká teplota prostředí vytváří podmínky pro 
zvýšenou agresi a má vliv na zvýšení hostilního afektu, na hostilní interpretaci a také na 
fyziologickou aktivaci." Zajímalo by mě, jak vysoká je vysoká teplota, která způsobí 

agresivitu? Dále by mě zajímalo, zda autorka má na mysli teplotu místnosti nebo subjektu, 
který je postižen horečkou či zvýšením teploty 
- na s. 22 - 23 jsou uvedeny typy rodinné výchovy (demokratická, autoritativní a liberální) a 
autorka vzápětí tvrdí, že "Nevhodný typ rodinné výchovy, který vede k rozvíjení agresivního 
chování u dětí, je typ druhý, tedy autoritativní výchova, ale ani typ třetí, liberální výchova, 
není pro budoucí sociální vývoj jedince optimální. II Kde autorka vzala tvrzení o liberální 
výchově a jejím zdrcujícím vlivu na dítě? Zjímalo by mě, co je optimální výchova, když podle 
autorky není optimální vůbec v žádné rodině! 
- s. 23 popis autoritativní výchovy je naivní 
- s. 30: autorka mluví o sociokulturním vzorci společnosti, aSI má ale zřejmě na mysli 
sociokulturní vzorce ... 
s. 44 chtěl bych vyložit jak manipulace využívá haló efektu 
s. 45 tvrzení: "média mají nad námi obrovskou moc a dokáží s námi manipulovat. Nejenže si 
zprávy třídí podle vlastní důležitosti a uplatľí.ují tak určitý druh manipulace, ale nejvíce nás 
ovlivií.ují také prostřednictvím reklamy a upoutávek na pořady" je naprosto absurdní 
s. 46: autorka uvede, že "Proti tvrzení I. Čermáka stavím názory P. Říčana, jenž je pro toto 
téma silně emocionálně zaujat a o škodlivosti násilí v televizi přesvědčen a jehož výroky na 
téma násilí v médiích jsou plné soudů a velmi pádných argumentů. "Že mediální násilí 
po.Š'kozz{je dětskou psychiku, to dnes víme stejně jistě, jako že cigaretový dým .Š'kodí plícím. " 
Pak se ovšem musíme ptát, zda mají emotivní výlevy Říčana vědeckou hodnotu a má smysl je 
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uvádět jako "pádné argumenty". Může autorka vysvětlit co je to pádný argument? Jaká je jeho 
validita? 
- s. 47: citace z Burtona a Jiráka mluví o něčem jiném, než o tom, co o této citaci uvádí 
autorka v následujícím odstavci 
s. 48: "U dětí, kteří u televize tráví mnoho hodin ... " 
s. 49: autorka volně parafrázuje výzkumy Matouška a Kroftové a popisuje rodinné zázemí 
jakýchsi dětí ... k tomu lze dodat, že podle uvedeného popisu by tyto děti zřejmě byly 
agresivní i bez TV. Jakje možné odlišit vliv rodiny a vliv masmédií? 
- s. 85: autorka zjistila, že dospívající v jejím malém vzorku poslouchají více hudbu, než 
sledují TV, což vykládá tak, že hudba je pro ně dostupnější. Tato živelná interpretace je 
naivní - a je možné poznamenat, že tento fakt se objevuje ve výzkumech v sociologii 
výchovy již cca 30 let ... 
Problematika výzkumu: autorka předjímá závěry již v úvodních odstavcích. Výzkum používal 
jednoduchý dotazník a vzorek obsahoval 52 respondentů! I když autorka na jednom místě 
uvedla, že jde o sondu, neustále zachází z výsledky jako s daty validního výzkumu, což je 
nepřípustné. 

Autorka v celé práci trvale špatně cituje. Chce parafrázovat a umisťuje přitom odkaz za 
jménem autora, což znamená, že bude psát v odkazu o tomto autorovi. Tak tomu však 
nakonec není, protože měla dát odkaz až na konec odstavce, k němuž se odkaz vztahuje. 
Celkové hodnocení: jak již bylo naznačeno v úvodu, autorka se se složitou problematikou 
vlivu TV na děti a mládež nevypořádala s dostatečným kritickým odstupem. Na mnoha 
místech se objevují zjednodušení, nepodložená tvrzení a analýza je nahrazována velice často 
zjednodušujícími normativními výroky. Za velice pikantní lze považovat závěr celé práce, kde 
autorka o svém vlastním textu říká, že "práce přináší zajímavé informace týkající se 
problematiky agresivity dítěte v kontextu masmédií a také podrobný náhled, jakou roli má 
televize a počítač v životě dítěte." A v posledním odstavci řekne naprosto neuvěřitelnou větu, 
kterou měla práci začít: "Tato práce otevírá další možnosti rozpracovat problematiku vlivu 
médií na agresivitu dítěte podrobnějšími vědeckými výzkumy. Bylo by dobré ukončit otázky 
a ověřit, do jaké míry se podílejí média na násilném chování dětí." 
Přes uvedené nedostatky práce splňuje většinu požadavků kladených na diplomové práce - a 
lze ji doporučit k obhajobě. Při dobré obhajobě lze klasifikovat velmi dobře 
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